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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อเป็นการปฏิรูปให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ
เป้ า หมาย ทิ ศ ทาง และยุ ท ธศาสตร์ ก ารใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
รวมทั้งเกิดคุณภาพในการทํางาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง และเน้น
กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคอื่นใดที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน ชุมชน และสังคม มีความเป็นเจ้าของและ
มีความผูกพันร่วมรับผิดชอบร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อการจัดการสุขภาพในทุกมิติ อันจะเป็นการพัฒนา
ระบบสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
“ระบบสุขภาพ” หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
“เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” หมายความว่า เขตพื้นที่สําหรับดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและให้เกิดความสอดคล้อง
ต่อความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชน
“องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“บุคลากรด้านสาธารณสุข” หมายความว่า บุคลากรด้านสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นแต่ไม่หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ จํานวนและเขตพื้นที่ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้
การเพิ่มหรือลดจํานวนและการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ข้อ ๖ ในแต่ละเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ให้มีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “กขป.” เพื่อรับผิดชอบในการดูแล ประสานงาน และสนับสนุนให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพในพื้นที่
ข้อ ๗ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑ ถึงเขตพื้นที่ ๑๒ ให้ กขป. ประกอบด้วย
กรรมการซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
ก. กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(๑) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตพื้นที่จํานวนหนึ่งคน
(๒) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ จํานวนสี่คน
(๗) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๘) ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๙) ผู้แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวนหนึ่งคน
(๑๐) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวนหนึ่งคน
(๑๑) ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๑๒) ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ในเขตพื้นที่
จํานวนประเภทละหนึ่งคน
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ
(๑๓) ผู้แทนมหาวิท ยาลั ยหรื อ วิท ยาลั ยที่มี การจัดการศึ กษาด้านสุขภาพ ในเขตพื้น ที่
จํานวนสองคน
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(๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ จํานวนสี่คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ด้านละไม่เกินหนึ่งคน
(๑๕) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ จํานวนสามคน
(๑๖) ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ จํานวนสองคน
ค. กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(๑๗) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร
ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๑๘) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ จํานวนหกคน ซึ่งมาจากกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดําเนินงานด้านสตรีด้านคนพิการ
ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
(๑๙) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ที่ดําเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมิใช่ตาม (๑๘) จํานวนสี่คน
(๒๐) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๑) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๒) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๓) ผู้แทนร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๔) ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๕) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
ในกรณีที่ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนใด ไม่มี ผู้ซึ่ งจะได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็น กรรมการในข้อ ใด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ กขป. นั้นประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ประชุมและเลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นเป็นรองประธานกรรมการจํานวนไม่เกินสองคน
ให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ กขป. และ
ให้กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการร่วม เพื่ออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กขป.
ข้อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง
เพื่อดําเนินการสรรหา คัดเลือก หรือดําเนินการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการใน กขป. ตามระเบียบนี้
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การคัดเลือก หรือการดําเนินการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด โดยต้องดําเนินการภายใต้แนวทาง ดังนี้
(๑) กรรมการตามข้อ ๗ ก. (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอชื่อผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการ
(๒) กรรมการตามข้อ ๗ ก. (๑๒) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ในเขตพื้นที่เลือกกันเองให้ได้ตามจํานวนที่กําหนด
(๓) กรรมการตามข้อ ๗ ค. (๒๔) ให้หอการค้าไทยคัดเลือกจากผู้แทนหอการค้าจังหวัด
ในเขตพื้นที่เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ
(๔) กรรมการตามข้อ ๗ ค. (๒๕) ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคัดเลือกจากผู้แทน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตพื้นที่เพื่อเสนอชื่อกรรมการ
(๕) กรรมการตามข้อ ๗ ข. (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) และข้อ ๗ ค. (๑๘) (๑๙) (๒๐)
(๒๑) (๒๒) และ (๒๓) ให้มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ข้อ ๙ กรรมการตามข้ อ ๗ ข. และ ค. ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก เลิกจ้าง หรือพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุจากการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะถูกจําคุกจริงหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๐ กรรมการตามข้อ ๗ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๗ จะพ้นตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งกรรมการภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันครบวาระ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ
ในกรณี ที่ ก รรมการที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระและอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่จนครบกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ แต่ยังไม่อาจดําเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการครบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ และให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ที่ไ ด้รับ การเลือ กเพื่อ ทํา หน้า ที่ กขป. และให้ถือ ว่า กขป. ประกอบด้ว ยกรรมการเท่า ที่มีอ ยู่นั้น
และให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการที่เหลือโดยเร็ว
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ข้อ ๑๑ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) พ้นจากตําแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนเป็นผู้แทน
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ สําหรับกรรมการตามข้อ ๗ ข. หรือ ค.
(๕) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หย่อนความสามารถ หรือเหตุอื่นใดที่ทําให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์และตําแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ กขป.
ในกรณีที่มีกรรมการว่างลง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างโดยเร็วหาก
ระยะเวลาเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะครบวาระ จะไม่ดําเนินการแต่งตั้งก็ได้ ในการนี้ ให้ กขป. ประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่ ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๒ เขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน เขตพื้ น ที่ ๑๓ ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตพื้น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ให้ กขป. ประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
ก. กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยมีระดับไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการสํานักซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพ จํานวนสองคน
(๔) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย จํานวนสองคน
(๕) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวนหนึ่งคน
(๗) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวนหนึ่งคน
(๘) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จํานวนหนึ่งคน
(๙) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนหนึ่งคน
(๑๐) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จํานวนสี่คน
(๑๑) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง จํานวนหนึ่งคน
(๑๒) ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม จํานวนหนึ่งคน
(๑๓) ผู้แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวนหนึ่งคน
(๑๔) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวนหนึ่งคน
(๑๕) ผู้แทนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ
(๑๖) ผู้แทนมหาวิท ยาลั ยหรื อ วิท ยาลั ยที่มี การจัดการศึ กษาด้านสุขภาพ ในเขตพื้น ที่

จํานวนสี่คน
(๑๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ จํานวนสองคน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ด้านละไม่เกินหนึ่งคน
(๑๘) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ จํานวนสามคน
(๑๙) ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ จํานวนสองคน
ค. กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(๒๐) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร
ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๑) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ จํานวนหกคน ซึ่งมาจากกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดําเนินงานด้านสตรี
ด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
(๒๒) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ ที่ดําเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมิใช่ตาม (๒๑) จํานวนสองคน
(๒๓) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๔) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๕) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๖) ผู้แทนร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ในเขตพื้นที่ จํานวนหนึ่งคน
(๒๗) ผู้แทนหอการค้าไทย จํานวนหนึ่งคน
(๒๘) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวนหนึ่งคน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในข้อใดตามวรรคหนึ่ง ให้ กขป. เขตพื้นที่ ๑๓
นั้นประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ กขป. เขตพื้นที่ ๑๓ และให้
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารร่ ว ม
เพื่ออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป.
ให้นําความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตาม ข. และ ค. วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการ
สรรหา คัดเลือก หรือดําเนินการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการใน กขป. เขตพื้นที่ ๑๓ ตามระเบียบนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การคัดเลือก หรือการดําเนินการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด โดยต้องดําเนินการภายใต้แนวทาง ดังนี้
(๑) กรรมการตามข้อ ๑๒ ก. (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔)
และ (๑๕) ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอชื่อผู้ซึ่ง
จะเป็นกรรมการ
(๒) กรรมการตามข้อ ๑๒ ค. (๒๗) ให้หอการค้าไทยคัดเลือกจากผู้แทนหอการค้าไทย
เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ
(๓) กรรมการตามข้ อ ๑๒ ค. (๒๘) ให้ ส ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยคั ด เลื อ ก
จากผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอชื่อกรรมการ
(๔) กรรมการตามข้อ ๑๒ ข. (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) และข้อ ๑๒ ค. (๒๑) (๒๒)
(๒๓) (๒๔) (๒๕) และ (๒๖) ให้มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ข้อ ๑๔ ให้ กขป. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการดําเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ โดยบูรณาการภารกิจและอํานาจหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่
เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามความจําเป็นของประชาชน
และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
และนโยบายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ดําเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
ตาม (๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในและภายนอกเขตพื้นที่
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดําเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงาน
หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
(๕) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามเป้ า หมาย ทิ ศ ทาง และยุ ท ธศาสตร์
ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(๖) รายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การดําเนินการตาม (๑) ให้รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ และภารกิจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินสถานการณ์และสภาพปัญหาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ที่กาํ หนดตาม (๑)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ในการปฏิบัติหน้าที่ กขป. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่
มอบหมายได้
ข้อ ๑๕ การประชุ ม กขป. ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม กขป. ให้เป็นไปตามที่ กขป. แต่ละเขตสุขภาพเพื่อประชาชนกําหนด
หมวด ๒
การบริหารจัดการและงบประมาณของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม
และจําเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
การรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๑๗ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของ กขป. ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด
สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของ กขป. ให้ เ ป็ น ไปตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๑๘ ภายใต้ข้อ ๑๔ วรรคสาม เพื่อ ให้การบริหารงานในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความเรียบร้อย กขป. แต่ละเขตพื้นที่จะกําหนดแนวทางการดําเนินการขึ้นไว้ก็ได้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ กขป. แต่ละเขตพื้นที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งด้วย
หมวด ๓
การติดตามและประเมินผล
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกสองปี
และรายงานผลการประเมินต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีแนบท้าย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนและจังหวัดภายใต้เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑
๑) เชียงราย
๒) น่าน
๓) พะเยา
๔) แพร่
๕) เชียงใหม่
๖) แม่ฮ่องสอน
๗) ลําปาง
๘) ลําพูน
๒. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๒
๑) ตาก
๒) พิษณุโลก
๓) เพชรบูรณ์
๔) สุโขทัย
๕) อุตรดิตถ์
๓. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๓
๑) ชัยนาท
๒) กําแพงเพชร
๓) พิจิตร
๔) นครสวรรค์
๕) อุทัยธานี
๔. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๔
๑) นนทบุรี
๒) ปทุมธานี
๓) พระนครศรีอยุธยา
๔) สระบุรี
๕) ลพบุรี
๖) สิงห์บุรี
๗) อ่างทอง
๘) นครนายก
/๕. ...

-๒๕. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๕
๑) กาญจนบุรี
๒) นครปฐม
๓) ราชบุรี
๔) สุพรรณบุรี
๕) ประจวบคีรขี ันธ์
๖) เพชรบุรี
๗) สมุทรสงคราม
๘) สมุทรสาคร
๖. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๖
๑) ฉะเชิงเทรา
๒) ปราจีนบุรี
๓) สระแก้ว
๔) สมุทรปราการ
๕) จันทบุรี
๖) ชลบุรี
๗) ตราด
๘) ระยอง
๗. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗
๑) กาฬสินธุ์
๒) ขอนแก่น
๓) มหาสารคาม
๔) ร้อยเอ็ด
๘. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘
๑) บึงกาฬ
๒) เลย
๓) หนองคาย
๔) หนองบัวลําภู
๕) อุดรธานี
๖) นครพนม
๗) สกลนคร
/๙. ...

-๓๙. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙
๑) ชัยภูมิ
๒) นครราชสีมา
๓) บุรีรมั ย์
๔) สุรินทร์
๑๐. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๐
๑) มุกดาหาร
๒) ยโสธร
๓) ศรีสะเกษ
๔) อุบลราชธานี
๕) อํานาจเจริญ
๑๑. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๑
๑) ชุมพร
๒) นครศรีธรรมราช
๓) สุราษฎร์ธานี
๔) กระบี่
๕) พังงา
๖) ภูเก็ต
๗) ระนอง
๑๒. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๒
๑) พัทลุง
๒) ตรัง
๓) นราธิวาส
๔) ปัตตานี
๕) ยะลา
๖) สงขลา
๗) สตูล
๑๓. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓
๑) กรุงเทพมหานคร

