เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหาร
ชื่อหน่วยงาน ชื่อตาแหน่ง และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. 256๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมอนามั ยซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย
(๒) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
(๕) ผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
(๖) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
มอบหมาย
(๗) ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
(๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ามอบหมาย
(๙) ผู้อานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพมอบหมาย
(๑๑) ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุขมอบหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๑๓) ผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
(๑๔) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการกองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพมอบหมาย
(๑๕) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมสุขภาพ
(๑๖) นักวิชาการสาธารณสุขและเภสัชกรตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการสานักส่งเสริม
สุขภาพมอบหมาย
(๑๗) ผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
(๑๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
มอบหมาย
(๑๙) ผู้อานวยการศูนย์อนามัย
(๒๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย
(๒๑) นิติกรซึ่งผู้อานวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย
(๒๒) ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
(๒๓) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปซึ่งผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมืองมอบหมาย
(๒๔) นิติกรซึ่งผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมอบหมาย
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย
(๒) ผู้อานวยการสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(๓) นายแพทย์ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข พยาบาลวิ ช าชี พ และเภสั ช กร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ปฏิบัติการขึ้น ไป เจ้าพนั กงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป และนิติกรซึ่งผู้อานวยการ
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
(๔) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
(๕) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป และนิติกรซึ่งผู้อานวยการสานักโรคติดต่อ
ทั่วไปมอบหมาย
(๖) ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
(๗) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป และนิติ กรซึ่งผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
มอบหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๘) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
(๙) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป และนิติกรซึ่งผู้อานวยการสานักโรคติดต่อ
นาโดยแมลงมอบหมาย
(๑๐) ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
(๑๑) นิติกรซึ่งผู้อานวยการศูนย์กฎหมายมอบหมาย
(๑๒) ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๑๓) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป และนิติกรซึ่งผู้อานวยการสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองมอบหมาย
(๑๔) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรค
(๑๕) นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุขตัง้ แต่ระดับชานาญงานขึน้ ไป และนิติกรซึ่งผู้อานวยการสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้ ข้าราชการและพนั กงานราชการในสังกัด สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นิติกร และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย
(๕) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
(๖) นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปฏิบัตกิ าร
ขึ้นไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป
ซึ่งผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนมอบหมายแล้วแต่กรณี
(๗) สาธารณสุขอาเภอ
(๘) นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และพยาบาลเทคนิคตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปซึ่งสาธารณสุขอาเภอมอบหมาย
(๙) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปประจาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) ให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑.๑) ผู้อานวยการสานักอนามัย
(๑.๒) ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม
(๑.๓) ผู้อานวยการสานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานักอนามัย
(๑.๔) ผู้อานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สานักอนามัย
(๑.๕) ผู้อานวยการสานักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สานักสิ่งแวดล้อม
(๑.๖) หัวหน้ากลุ่มในสานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานักอนามัย
(๑.๗) หัวหน้ากลุ่มงานในกองสุขาภิบาลอาหาร สานักอนามัย
(๑.๘) หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสานักสิ่งแวดล้อม
(๑.๙) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขต
(๒) ให้ข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยาซึ่งดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒.๑) ปลัดเมืองพัทยา
(๒.๒) ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
(๒.๓) ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม
(๒.๔) นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
สุ ข าภิ บ าล นั ก วิ ช าการสั ต วบาล นั ก วิ ช าการสิ่ งแวดล้ อ ม และนิ ติ กรตั้งแต่ระดับปฏิ บัติ การขึ้น ไป
ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย
(๒.๕) สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย
(๓) ให้ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓.๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓.๒) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย
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(๓.๓) พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและนิติ กร
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
(๓.๔) พยาบาลเทคนิ ค และเจ้ าพนักงานสาธารณสุขตั้ง แต่ระดับชานาญงานขึ้น ไป
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
(๓.๕) ตาแหน่งอื่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
(๓.๖) ปลัดเทศบาล
(๓.๗) ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(๓.๘) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(๓.๙) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(๓.๑๐) นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
สุ ข าภิ บ าล นั ก วิ ช าการสั ต วบาล นั ก วิ ช าการสิ่ งแวดล้ อ ม และนิ ติ กรตั้งแต่ระดับปฏิ บัติ การขึ้น ไป
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
(๓.๑๑) สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย
(๓.๑๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓.๑๓) ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
(๓.๑๔) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
หรือตาแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๑๕) นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
สุ ข าภิ บ าล นั ก วิ ช าการสั ต วบาล นั ก วิ ช าการสิ่ งแวดล้ อ ม และนิ ติ กรตั้งแต่ระดับปฏิ บัติ การขึ้น ไป
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
(๓.๑๖) สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการตาแหน่ง นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน และนิ ติ ก รในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และสั ต วแพทย์ พยาบาลเทคนิ ค
เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสุขาภิบาล และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ในระดับชานาญงานซึ่งเป็นเจ้าพนั กงานสาธารณสุขตามประกาศนี้ ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่กรมอนามัยประกาศกาหนด
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ให้ พนั กงานราชการตาแหน่ งนิ ติ กร ในสังกัด หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศนี้ ได้รับการอบรมตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๙ การมอบหมายตามประกาศนี้ต้องทาเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้พิจารณาข้าราชการหรือ
พนักงานราชการที่มีความรู้ และรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) มีอานาจหน้าที่ตรวจตรา ดูแล
ให้ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สาหรับในเขตท้องทีท่ ุกจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามข้อ ๔ (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) และ (๒๔) สาหรับในเขตท้องที่จังหวัดต่าง ๆ
ตามเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่กรมอนามัยมอบหมาย
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) และ (๑๑) มีอานาจหน้าที่ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สาหรับใน
เขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ ๕ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
สาหรับในเขตท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ตามเขตรับผิดชอบของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรค
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ ๖ มีอานาจหน้าที่ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
และรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข และค าสั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ สาหรับในเขตท้องที่ที่มีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ ๗ มีอานาจหน้าที่ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
และรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข และค าสั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ สาหรับในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
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ข้อ ๑๔ ให้ข้าราชการตาแหน่ง สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม เจ้าพนักงานสุขาภิบาล และเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับชานาญงานที่เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามข้อ ๘
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

