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หน้าที่ความรับผิดชอบของกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

หน้าที่และอ านาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

๒) สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
๔) เป็นศูนย์ประสานและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ

มอบหมาย 

หน้าที่ ความรับผิดชอบตามการบริหารงานภายในกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและระบบคุณภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1) ให้ค าปรึกษาด้านนโยบายและระบบคุณภาพของกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
2) ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่

ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายและกลุ่มงาน แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2) กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3) กลุ่มพัฒนาระบบ 
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1) งานสารบรรณ 
2) งานการเงิน 
3) งานพัสดุและยานพาหนะ 
4) งานอ านวยการและสนับสนุนกลุ่มภารกิจอ่ืน ๆ 
5) ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่

ได้รับมอบหมาย 
๒.  กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑  งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลของเขตสุขภาพ 
1) จัดท าแผนงานการตรวจราชการและนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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2) นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

3) สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๒.๒  งานส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเขตสุขภาพ 

1) รวบรวม สรุป วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในพ้ืนที่ ให้ข้อคิดเห็น  
และแนวทางการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ   

2) วางแผน จัดท านโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคของเขตสุขภาพ  
3) ติดตาม ก ากับ และเร่งรัดการใช้งบประมาณหรือทรัพยากรต่างๆในการด าเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดในเขตตรวจราชการให้เป็นไปตามแผน 
4) บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในเขตสุขภาพ เพ่ือแก้ไข

ปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
5) จัดท าข้อเสนอแนะ แผนงาน/โครงการเพื่อน าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตสุขภาพ  
๒.๓  งานควบคุม ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

1) ติดตาม ควบคุม ก ากับ การด าเนินการเรื่องร้องเรียนในเขตสุขภาพ 
2) ตรวจสอบและด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจับกุมและด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ในกรณีท่ีได้รับการร้องขอ
หรือได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3) ประสานความร่วมมือ หรือร่วมด าเนินการ ตรวจสอบ จับกุม ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 
ผิดกฎหมายในส่วนภูมิภาค ตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอจากจังหวัด 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4) สืบสวน ประมวลหลักฐานเพ่ือด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีท่ีได้รับการร้องขอหรือ
ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5) ร่วมตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๒.๔ งานเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
          1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
          2) พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
          3) เฝ้าระวังก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับผล

อันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
 4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ร่วมเป็นแกนกลาง  

ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนประสานติดตาม หรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

 5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมายในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
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2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานส่งเสริมและประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

๒.6 ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. กลุ่มพัฒนาระบบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๓.๑ งานแผนงาน งบประมาณและติดตามประเมินผล 

1) จัดท าแผนงบประมาณ และค าของบประมาณประจ าปี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของกอง และแผนงานโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2) จัดท าแผนจัดการต้นทุนผลผลิต  
3) ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรม และรายงาน

ผลการตรวจราชการ เพ่ือสรุปและจัดท ารายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน 
และการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพรวม 

4) พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

๓.๒ งานพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
1) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา 
2) จัดท าตัวชี้วัดระดับกอง กลุ่ม และรายบุคคลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับกรม  
3) ด าเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพของกองให้สอดคล้องตามนโยบายและข้อก าหนด 

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้ส่วนภูมิภาค

น าไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5) ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ในส่วนที่กองเกี่ยวข้อง 
6) ด าเนินงานและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เช่น จัดอบรม จัดท าสื่อการสอน ผลิตคู่มือ 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
7) ด าเนินการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและผลกระทบทางลบ การก ากับดูแลองค์การ

ที่ดทีี่เกี่ยวข้องกับกองตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
8) วิเคราะห์และจัดท าโครงสร้าง การบริหารอัตราก าลัง ความก้าวหน้าในสายอาชีพระดับกอง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของหน่วยงาน 
9) พัฒนาบุคลากรในระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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        ๓.๓  งานกระจายอ านาจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ท้องถิ่น         
1) พัฒนานโยบายและแผนการกระจายอ านาจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่

ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2) จัดท าแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับท้องถิ่น ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) พัฒนาระบบและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการด าเนินงานที่

ได้รับมอบอ านาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
5) วิเคราะห์และประเมินผลการกระจายอ านาจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
ส านักงานฯ 

6) ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในเขตสุขภาพท่ี 13  
6.1) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ

เขตสุขภาพ 
(ก) รวบรวม สรุป วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในพ้ืนที่  ให้  

ข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ   
(ข) วางแผน จัดท านโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคของเขต

สุขภาพ  
(ค) ติดตาม ก ากับ และเร่งรัดการใช้งบประมาณหรือทรัพยากรต่างๆในการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดในเขตตรวจราชการให้เป็นไปตามแผน 
(ง) บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

คบส. และจัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาของเขตสุขภาพ 

6.2) งานควบคุม ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(ก) ติดตาม ควบคุม ก ากับ การด าเนินการเรื่องร้องเรียนในเขตสุขภาพ 
(ข) ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจับกุมและ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ในกรณี
ที่ได้รับการร้องขอหรือได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

(ค) ประสานความร่วมมือ หรือร่วมด าเนินการ ตรวจสอบ จับกุม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามที่ ได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอจาก
กรุงเทพมหานคร 

(ง) สืบสวน ประมวลหลักฐานเพ่ือด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในกรณีที่ได้รับ
การร้องขอหรือได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(จ) ร่วมตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 



๕ 
 

3.4  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
เครือข่ายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัยแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องในงานพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

        ๓.5  ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๓.6   ด าเนินการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของหน่วยงาน และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  และสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

 ๓.7    รวบรวม วิเคราะห์และสรุปรายงานลการด าเนินงานของส่วนภูมิภาคและจัดท ารายงาน
ประจ าปีงบประมาณ 

3.8    วิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามและประเมินผลสนับสนุนการด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

๔. กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ๔.1 งานพัฒนาผลิตภณัฑ์สุขภาพชุมชน  

1) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนให้มีคุณภาพ 
2) เป็นศูนย์ประสานและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน 
3) ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเก็บ

ตัวอย่างจากสถานที่ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน และตรวจประเมินเพ่ือ
การพัฒนาสถานที่ผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร  

4) จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
5) จัดท าแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในระดับประเทศ และแผนการตรวจประเมิน

สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
6) ติดตาม ประเมินผลโครงการและสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

        ๔.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร 
               เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
               งานวิจัยแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
        ๔.3  ร่วมเป็นคณะท างาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                ตามท่ีได้รับมอบหมาย 


