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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหาร  
ชื่อหน่วยงาน  ชื่อตําแหน่ง  และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมอนามัย  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๑) รองอธิบดีกรมอนามัยที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย 
(๒) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ดา้นสุขาภิบาล) 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไปที่ผู้อํานวยการสํานักอนามัย

สิ่งแวดล้อมมอบหมาย 
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(๘) นกัวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไปที่ผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหาร

และน้ํามอบหมาย 
(๙) ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไปที่ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพมอบหมาย 

(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมาย

สาธารณสุขมอบหมาย 
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(๑๓) ผู้อํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
(๑๔) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการกองกิจกรรมทางกาย

เพื่อสุขภาพมอบหมาย 
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ 
(๑๖) นักวิชาการสาธารณสุข  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไป  ที่ผู้อํานวยการสํานัก

ส่งเสริมสุขภาพมอบหมาย 
(๑๗) ผู้อํานวยการสํานักอนามัยผู้สูงอายุ 
(๑๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไปที่ผู้อํานวยการสํานักอนามัยผู้สูงอายุ

มอบหมาย 
(๑๙) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย 
(๒๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไปที่ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย 
(๒๑) นิติกรที่ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย 
(๒๒) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
(๒๓) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชํานาญการข้ึนไปที่ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะ

เขตเมืองมอบหมาย 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(๓) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป  และนิติกร  ที่ผู้อํานวยการสํานักโรคจาก 
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 

(๔) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๕) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป  และนิติกร  ที่ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
มอบหมาย 

(๖) ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา 
(๗) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  และนิติกร  ที่ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา
มอบหมาย 

(๘) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
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(๙) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  และนิติกร  ที่ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อ 
นําโดยแมลงมอบหมาย 

(๑๐) ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย 
(๑๑) นิติกรที่ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมายมอบหมาย   
(๑๒) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(๑๓) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานขึ้นไป  และนิติกร  ที่ผู้อํานวยการสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองมอบหมาย 

(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
(๑๕) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  และนิติกร  ที่ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคมอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นิติกร  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย 

(๕) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 
(๖) นายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป   
ที่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  หรือโรงพยาบาลชุมชนมอบหมายแล้วแต่กรณี 

(๗) สาธารณสุขอําเภอ 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

พยาบาลเทคนิค  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  ที่สาธารณสุขอําเภอมอบหมาย 
(๙) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไปประจําโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 
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ข้อ ๗ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) ให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๑.๑) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 (๑.๒) ผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร 
 (๑.๓) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  ผู้อํานวยการสํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  

สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 (๑.๔) ผู้อํานวยการกองจัดการขยะ  ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล  สํานักสิ่งแวดล้อม  

กรุงเทพมหานคร 
 (๑.๕) หัวหน้ากลุ่มในสํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 (๑.๖) หัวหน้ากลุ่มงานในกองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
 (๑.๗) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต  กรุงเทพมหานคร 
(๒) ให้ข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 (๒.๑) ปลัดเมืองพัทยา 
 (๒.๒) ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข  และผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา 
(๓) ให้ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 (๓.๑) ปลัดเทศบาล 
 (๓.๒) ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๓) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๔) หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๕) นายแพทย์  สัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  เทศบาล 
 (๓.๖) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

เจ้าพนักงานสัตวบาล  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  เทศบาล 
 (๓.๗) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
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 (๓.๘) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๓.๙) หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๓.๑๐) นายแพทย์  สัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นิติกร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  องค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๓.๑๑) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  

เจ้าพนักงานสัตวบาล  ตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป  องค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ ๘ ให้นักวิชาการควบคุมโรคที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กําหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ภายใน
กําหนดระยะเวลาไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๙ ให้ข้าราชการตําแหน่ง  นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค  
นักวิชาการสุขาภิบาล  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  ในระดับปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  ในระดับปฏิบัติงาน  ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตร 
ที่กรมอนามัยประกาศกําหนด 

  ให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนิติกร  
ในหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศฉบับนี้  ต้องได้รับ
การฝึกอบรมตามวรรคหน่ึง   

ข้อ ๑๐ การมอบหมายตามประกาศนี้ต้องทําเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  ให้พิจารณาข้าราชการหรือ
พนักงานราชการที่มีความรู้  และรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  และ  (๑๘)  มีอํานาจหน้าที่  ตรวจตรา  ดูแลให้
ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อ  ๔  (๑๙)  (๒๐)  (๒๑)  (๒๒)  
และ  (๒๓)  ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ  ตามเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่กรมอนามัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  และ  (๑๑)  มีอํานาจหน้าที่  ตรวจตรา  ดูแลให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบในการดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อ  ๕  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ  ตามเขต
รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคมอบหมาย 
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ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อ  ๖  มีอํานาจหน้าที่  ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  
และรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตท้องที่ 
ที่รับผิดชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามข้อ  ๗  มีอํานาจหน้าที่  ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  
และรับผิดชอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
ท้องที่ที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


