-๑(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการสรรรหากรรมกาารเขตสุขภาพ
พเพือ่ ประชาชชน
เรืรื่อง คุณสมบัตั ิเฉพาะ เกณ
ณฑ์การให้คะแแนนและกําหนดเวลารั
ห
บสสมัคร
ในการสรรหากรรรมการเขตสุขภาพเพื
ข
่อประะชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๐๐
-------------------------------------------------------------ตามระ เบี ย บสํ า นั กนายกรั
น
ฐ มนตตรี ว่ า ด้ ว ยกาารจั ด ตั้ ง เขตสุ ข ภาพเพื่ อ ปประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙
พ
กํ า หนดใให้ ใ นแต่ ล ะเขขตสุ ข ภาพเพืพื่ อ ประชาชนน ต้ อ งมี ค ณะะกรรมการเขขตสุ ข ภาพเพืพื่ อ ประชาชนนรั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินกาารดูแล ประสสานงานให้เกิดการพั
ด ฒนาระบบบสุขภาพที่เป็นไปอย่างมีประสิ
ร ทธิภาพ เกิ ดการบูรณากาารเป้าหมาย
ทิศทาง แและยุทธศาสตตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันออย่างมีประสิทธิ
ท ภาพและประสิทธิผล แลละเน้นกระบวนนการทํางาน
แบบมีส่ววนร่วมจากทุกภาคส่
ก
วน ดัังนั้น เพื่อให้กการดําเนินการรสรรหากรรมมการเขตสุขภาาพเพื่อประชาาชน ดําเนิน
ไปด้วยคววามเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามควา
า
ามในข้อ ๕ แหห่งประกาศคณะกรรมการรสุขภาพแห่งชชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
ก
และ
วิธีการสรรรหากรรมกาารเขตสุขภาพพเพื่อประชาช น พ.ศ.๒๕๕๙๙ ประกอบกับคํ
บ าสั่งคณะกกรรมการสุขภาพแห่
ภ
งชาติ
ที่ ๑๐/๒๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคคม ๒๕๕๙ แและมติที่ประชชุมคณะกรรมมการสรรหากกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชชน ครั้งที่ ๑/๒๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกรราคม ๒๕๖๐๐ คณะกรรมการสรรหาก รรมการเขตสสุขภาพเพื่อ
ประชาชนนจึงออกประกกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ในนประกาศนี้
“คณะกรรมการสรรหหา” หมายควาามว่า คณะกรรรมการสรรหากรรมการเข ตสุขภาพเพื่อประชาชน
“คณะอนุกรรมการสสรรหา” หมมายความว่า คณะอนุกรรมมการสรรหากกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนนระดับเขต ที่คณะกรรมกาารสรรหาแต่งตั้ง
“กรรมกการ” หมายคววามว่า กรรมกการเขตสุขภาพเพื่อประชาชชน
หมวด ๑
คุณสมบัติและเกกณฑ์การให้คะแนนในการส
ะ
สรรหา
ข้อ ๒ ประเภทและส
ป
สาขาทีร่ บั สมัคครเข้ารับการสสรรหาเป็นกรรรมการ เขตที่ ๑ ถึงเขตที่ ๑๓
๑ มีดังนี้
ก ประเภภทผู้แทนองค์์กร กลุม่ ชมรรม สมาคม หรืรือเครือข่าย ประกอบด้
ป
วยสสาขาต่างๆ ดังนี
ง ้
(๑) ผู้แทนสถาบันอุ
น ดมศึกษาทีที่จดั การศึกษาาด้านสุขภาพ
(๒) ผู้แทนบุคลากกรสาธารณสุข
๒/(๓) ผูแ้ ทนกลุ่ม....

-๒(๓) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่ดําเนินงานด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านสตรี ด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
(๔) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
(๕) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน
(๖) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน
(๗) ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา
ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ ด้าน
บริหาร หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ข้อ ๓ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก เลิกจ้าง หรือพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุจากการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะถูกจําคุกจริงหรือไม่ก็ตาม เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๔ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓ แล้ว ผูส้ มัครในประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมหรือ
เครือข่าย จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร ในเขต
พื้นที่ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
(๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
(๓) เป็นผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้สมัครประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
(๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร ในเขต
พื้นที่ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
(๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
๓/ข้อ ๕ ในการ....

-๓ข้อ ๕ ในการพิ จ ารณาคั ดเลื อ กกรรมการ ให้ คณะอนุ ก รรมการสรรหา ดํา เนิน การพิจ ารณา
คัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบ เพื่อให้คะแนนผู้สมัครแต่ละ
คน มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และให้พิจารณาในประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถ
(๒) ประสบการณ์การทํางานในเขตพื้นที่
(๓) การเป็นที่ยอมรับทางสังคม
หมวด ๒
ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
ข้ อ ๖ กํ า หนดระยะเวลาการเปิ ด รั บ สมั ค รผู้ เ ข้ า รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และกําหนดการดําเนินการสรรหาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นหรือสภาวการณ์ที่ไม่อาจดําเนินการตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสรรหาอาจประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และการสรรหาได้ตามความเหมาะสม
หมวด ๓
การสมัครเข้ารับการสรรหา
ข้อ ๗ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในเขตใด ให้แสดงความจํานงสมัครได้

เพียงเขตเดียวเท่านั้น และให้สมัครในประเภทและสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น โดยส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัคร ดังนี้
(๑) ใบสมัครผูท้ รงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ตามแบบ สช./ใบสมัคร กขป. /๒๕๖๐
ท้ายประกาศนี้
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ออกให้โดยทางราชการ
(๔) สําเนาเอกสารสําคัญที่แสดงการมีประสบการณ์ทํางาน และผลงานที่เป็นที่ประจักษ์
สําเนาเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองทุกฉบับ
การยื่นหรือส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นด้วยตนเอง หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางโทรสาร ถึงประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ณ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ และปิดรับการ
สมัครในเวลา ๑๖.๓๐ น.ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากเกินเวลาที่กําหนด ใบสมัครนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา
๔/กรณีส่ง....

-๔ง
ค รและเอกสารหลัลั ก ฐานประกกอบการสมั ครด้ ว ยตนเองง ให้ เ จ้ า หน้าที
า ่ ข องศู น ย์
กรณี ส่ งใบสมั
ณีย์ ให้ถือวัน
ประสานนงานเขตสุขภาพเพื่อประชชาชน ออกใบ รับเอกสารไว้ว้เป็นหลักฐานน และ กรณีสส่่ งทางไปรษณี
เวลาที่ปรระทับตราบนซซองจดหมายขของไปรษณีย์ตต้นทางเป็นวันเวลาที
น
่ยื่นใบสมัคร
ข้อ ๘ ในกรณี
ใ
ที่มีปญหาเกี
ัญ ่ยวกับกการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้
ใ คณะกรรมมการสรรหาเป็ป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที
น ่ ๑๒ มกรราคม พ.ศ. ๒๕๕๖๐
(ลงชื่อ) ทวีวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
(นายทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ)
ประธานกกรรมการสรรหากรรมการเเขตสุขภาพเพืพื่ อประชาชน

รับรองสําเนนาถูกต้อง
(นนางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา))
รองเลขาธิการคณะกรรมมการสุขภาพแห่งชาติ
วันทีท่ ๑๓ มกราคคม พ.ศ.๒๕๖๐๐

