
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข 
เรื่อง  การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ   

ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการตามมาตรา  ๑๗/๒  (๓)   
แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ   

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข  ว่าด้วยการแต่งตั้ง   
วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  และคณะกรรมการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือให้กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
ในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗/๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕60  คณะกรรมการ
สาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง  การแต่งตั้ง   
วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  และ  (๔)  
และกรรมการตามมาตรา  ๑๗/๒  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  พ.ศ.  2564”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง  การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ  

การพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน   
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง  การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ  
การพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน  

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง  การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง  และ  
การพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือ

ประธานกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด  หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

“กรรมการผู้แทนภาคประชาชน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประธานกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด  หรือประธานกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน  
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนายกเทศมนตรี  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  โดยพิจารณาจากเทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่มีผลงานด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์   

ในกรณีจังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดร่วมด้วย   

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือประธานกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วแต่กรณี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์  ในด้านการสาธารณสขุ

และการอนามัยสิ่งแวดล้อม   
(๔) มีความประพฤติเหมาะสมแก่การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษา  หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน 
ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ   

(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๑๑) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือประธานกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาชน  แล้วแต่กรณี 
กรรมการผู้แทนภาคประชาชนตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์   
(๓) มีภูมิล าเนาในท้องที่นั้น 
(๔) มีความรู้  หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุข 
(๕) มีความประพฤติเหมาะสมแก่การแต่งตั้งเป็นผู้แทนภาคประชาชน 
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษา  หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ   
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่   
(๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใด ๆ  ในพรรคการเมือง 
(๑๑) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือ

รัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ   
(๑๒) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกได้   
ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามข้อ  ๕  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ   

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑) ตาย 
(๒) ลาออก   
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งให้ออก  เนื่องจากไม่ใช้ความรู้  ความสามารถอย่างเต็มความสามารถ  

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ 
(๔) พ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗   
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวดั  หรือประธานกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

มีค าสั่งให้ออก  แล้วแต่กรณี  เนื่องจากไม่ใช้ความรู้  ความสามารถอย่างเต็มความสามารถ  หรือประพฤติตน  
ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ 

(๔) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  แล้วแต่กรณี   
ข้อ  ๑๑ การแต่งตั้งกรรมการ  ตามมาตรา  ๑๗/๑  (๓)  และ  (๔)  และกรรมการตาม 

มาตรา  ๑๗/๒  (๓)  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  หรือผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร   
เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวจ านวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนกรรมการ  
ที่พึงมีได้ในแต่ละด้านให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือประธาน
กรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามมาตรา  ๑๗/๓  
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด  หรือผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร  เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
แทนต าแหน่งที่ว่างจ านวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนกรรมการที่ว่างลงในแต่ละด้าน  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  หรือประธานกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  แล้วแต่กรณี   

กรรมการตามวรรคสองให้ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการต าแหน่งนั้น   
เว้นแต่ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้จนครบวาระ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๒ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามข้อ  ๘  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการตามความในข้อ  ๑๐  วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่กรรมการหมดวาระ   
ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่กรรมการตามวรรคหนึ่งหมดวาระ 

ข้อ  ๑๓ กรรมการตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ข้อ  ๑๔ ให้ประธานกรรมการสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้  และให้มีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
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ยงยศ  ธรรมวฒุ ิ
รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นพัฒนาการสาธารณสขุ 
ประธานกรรมการสาธารณสุข 

้หนา   ๕๔
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