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เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

(Participatory Health Region) 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ 



มตคิณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่๓/๒๕๕๗  

วนัที ่๘ ส.ค.๕๗ 

ใหเ้สนอประเด็นส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏริปูระบบสขุภาพใน
ระยะเรง่ดว่นและในระยะยาว เพือ่ใหค้ณะรักษาความสงบ

แหง่ชาตใิหค้วามเห็นชอบ  

การปฏริปูระบบสขุภาพใน
ระยะยาว 

ใหน้ า  
“มตสิมชัชาสขุภาพ

แหง่ชาตฯิ ๖.๘”   

เสนอตอ่สภาปฏริปูแหง่ชาต ิ
และหน่วยงานอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  
พจิารณาด าเนนิการ 

ตามอ านาจหนา้ทีต่อ่ไป 

การปฏริปูระบบสขุภาพใน
ระยะเรง่ดว่น 

จัดตัง้  
“เขตสขุภาพเพือ่

ประชาชน”  

เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการ
ปฏริปู 

ระบบสขุภาพ ทีย่ดึโยงการ
ท างาน 

ของหน่วยงานและองคก์ร
ทกุภาคสว่น โดยใชพ้ืน้ที่

เป็นฐาน 

หวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแหง่ชาต ิ
อนุมัตจัิดตัง้เขต

สขุภาพเพือ่ประชาชน  

เมือ่ ๒๕ ส.ค.๕๗ 
 

ครม. เห็นชอบ
หลกัการ (รา่ง)

ระเบยีบส านักนายกฯ  

เมือ่ ๒๖ เม.ย.๕๙ 
 

คณะกรรมการ
กฎหมายฯ (คกอ.)
ตรวจพจิารณาเสร็จ
เมือ่ ๑๕ ก.ค.๕๙ 

 

ประกาศราช- 
กจิจานุเบกษา  

เมือ่ ๑๒ ต.ค.๕๙ 

ความเป็นมา 
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กล ไกส า คัญ ในกา รขั บ เคลื่ อน เขตสุ ขภ าพ เพื่ อป ร ะช าชน  

กระทรวง 
สาธารณสุข 

กระทรวง/ 
หน่วยงานอื่นๆ 

สุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานปลัด 
กท.สธ. 

เขตบริการสุขภาพ  
๑๒+๑ 

Intra-ministry joint 
executive committee 

คณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน (กขป.) 

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่, สมัชชาสุขภาพพื้นที่,  
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (Integrated District Health System) สร้างสุขภาวะประชาชนในพ้ืนที่ 

สาธารณสุขจังหวัด 
รพศ./รพท. 

รพช./สสอ. 

- การแพทย์/
สาธารณสุข 

ปรับปรุง ๑๗ ส.ค. ๕๙ 

สปสช.เขต ๑๒+๑ 
Funder, Purchaser 

- นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

- พัฒนาระบบสุขภาพ  
(กาย จิต สังคม ปัญญา) 

- พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วิชาชีพ / วิชาการ / ชุมชน / ประชาสังคม / ประชาชน 

ภาค 
เอกชน  

ประชาสังคม  

องค์กร 
วิชาชีพ/  
วิชาการ 

- หลักประกันสุขภาพ 
- การแพทย์/ 

สาธารณสุข 

- ปัจจัยทางสังคม 
ที่ก าหนดสุขภาพ 
(SDH) 

- สร้างเสริมสุขภาพ 
- ลดปัจจัยเสี่ยง 

ทางสุขภาพ 

กองเลขานุการร่วม 
(สช., กท.สธ., สปสช., สสส. , 
กทม.(เขต ๑๓)) 

หลักประกันฯ 
(สปสช.) 

คกก. คกก. 
กองทุน สสส. 

คกก. 
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



๑๑ 

ก ล ไ ก ห ล ัก  
๑. คณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่

ประชาชน (กขป.) แตล่ะเขต  

 กขป. มวีาระ ๔ ปี 

 บทบาทหนา้ที ่กขป.   

๑) ก าหนดเป้าหมาย ทศิทาง และ
ยทุธศาสตร ์ในการด าเนนิการและ
พัฒนาระบบสขุภาพในเขตฯ โดย
บรูณาการภารกจิ อ านาจหนา้ที ่
และการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

๒) ด าเนนิการหรอืประสานงานใหเ้กดิ
การขับเคลือ่นตาม ๑) 

๓) เสนอแนะและใหค้ าปรกึษา
เกีย่วกบัการด าเนนิงานดา้น
สขุภาพในเขตพืน้ทีต่อ่องคก์รที่
เกีย่วขอ้ง 

๔) ประสานงานกบั กขป. ในเขตพืน้ที่
อืน่ เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการงาน
ดา้นสขุภาพ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

๕) ตดิตาม,ประเมนิผลการด าเนนิงาน 

๖) รายงานผลการด าเนนิการตอ่ คสช. 
อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 

๒. กองเลขานกุารกจิรว่ม 

- องคป์ระกอบ : สช., กท.สธ., 
สปสช., สสส., กทม.(เขต๑๓) 

- หนา้ที ่: อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏบิัตหินา้ทีข่อง 
กขป.  

ก ล ไ ก ส น ับ ส นุ น  

      คสช. จัดใหม้กีารประเมนิผล
การด าเนนิงานฯ อยา่งนอ้ยทกุ ๒ ปี 

ก า ร ป ร ะ เ มิน ผ ล  

- ใชง้บฯ บรหิารจัดการส านักงาน
และการประชมุ กขป. จาก สช. 

- บรูณาการทรัพยากรในการท า
กจิกรรมตา่งๆ ในพืน้ทีจ่ากองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้งมาท างานร่วมกัน 
(โดย กขป. แตล่ะเขตฯ ก าหนด
แนวทางการด าเนนิการรว่มกนั) 

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ก า ร บ ริห า ร ฯ  

รปูแบบของเขตสขุภาพเพื่อประชาชน 

หนา้ท่ีของเขตฯ : ๕ รว่ม 

 รว่มประสาน 

 รว่มแลกเปลี่ยน 

 รว่มช้ีทิศทาง 

 รว่มบรูณาการ 

 รว่มระดมสรรพก าลงั/ 

      ขบัเคลื่อน 

ใชเ้ขตพืน้ทีก่ลุม่จังหวัดเป็นฐาน  
โดยจัด ๗๖ จังหวดัเป็น ๑๒ เขต 
และ กทม. เป็น ๑ เขต (๑๒+๑ เขต) 
สอดคลอ้งกบัเขต สปสช. และ 
กท.สธ. 

ข อ บ เ ข ต  

ขับเคลือ่นการปฏริปูระบบสขุภาพ
แบบมสีว่นรว่มอยา่งตอ่เนือ่ง ระดับ
พืน้ที ่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น
ดา้นสขุภาพ 

ว ัต ถุป ร ะ ส ง ค์ 
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1.เสนอ คสช. พิจารณา
แต่งต้ัง กขป. 13 เขต 

2.จัดงาน Kick off เขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน 

3.Orientation  กขป. 
13 เขตฯ 

4.ต้ังศูนย์ประสานงาน
เขตฯ 13 เขต 

5.WS. ทีมเลขาฯคร้ังท่ี 3 
(AARการสรรหา ) 

7. ประกาศระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี 
12 ต.ค.59 

8.  ตั้งศูนย์ประสาน 
เขตฯ ชั่วคราว  

9. ประชุมทีมเลขาร่วม
แต่ละเขต 2 คร้ัง 

10. เตรียมฐานข้อมูล
เครือข่ายพ้ืนที่ยกร่าง
หลักเกณฑ์สรรหาฯ 

ส.ค.59 ต.ค.59 พ.ย.59 

1.ประชุม กขป. คร้ังท่ี 1 
(เม.ย.60) 

2.พัฒนาศักยภาพ กขป. 
เป็นระยะ 

3.เวทีเรียนรู้งานของทีม
เลขาฯ 

4.ติดตามประเมินการ
ด าเนินงานเขตฯ 

1.วางแนวทางการ
ท างานร่วมกับ
หน่วยงานหลัก 
เตรียมกองเลขาฯ
เขต 

2.วางแนวทางการ
สื่อสาร, พัฒนา
ศักยภาพ, 
ประเมินผล 

คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 
(คสช.) พิจารณา
การต้ัง 
คณะกรรมการสรร
หา และหลักเกณฑ์
,วิธีการสรรหา 
กขป. 

3. จัดท าระเบียบ& แนว
ปฏิบัติต่างๆ ของ
ส านักงานเลขานุการ 

4. จัดท าสื่อสร้างความ
เข้าใจ 

5. หน่วยงานหลัก 
มอบหมายทีมเลขา13 
เขต 

ก.ย.59 ธ.ค.59 – ก.พ.60 
(3 เดือน) 

แผนปฏิบัติการการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

มี.ค.60 

เตรียมการ สรรหา กขป. Kick off ด าเนินการ 

ตค.60 

รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
แต่ละเขต ต่อ 
คสช.  
(ปีละ 1 คร้ัง) 

 
 
 
 

เม.ย.- กย. 60 
(6 เดือน)  

1 2 3 4 
รายงานผล 
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1.ระเบียบฯ มีผลบังคับ
ใช้ 13 ธ.ค.59 

2.คสช. แต่งต้ัง คกก.สรร
หา กขป. และประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ สรรหา 
กขป. 

3.ด าเนินการสรรหา 
กขป. 13 เขต  

 
 

ปรับปรุง ๒๕ พ.ย.๕๙ 



คณะกรรมการ องคป์ระกอบ กลไกเลขานุการ หมายเหต ุ

๑. คณะกรรมการ
เขตสขุภาพเพือ่
ประชาชน 
(กขป.) เขตที ่๑ 
- ๑๒ 

ประธาน+รองฯ :  

 มปีระธานและรองฯ อกีไมเ่กนิ  ๒ 
คน  

 มาจากการประชมุกรรมการและ
เลอืกกนัเอง 

องคป์ระกอบ  (๔๕ คน) ดงันี ้
 หน่วยงานภาครัฐ (๑๗ คน) 
 ภาควชิาการ,วชิาชพี (๑๑ คน)   
 ภาคประชาชน,สงัคม (๑๗ คน)  

เป็นกองเลขานุการกจิรว่ม 

มอีงคป์ระกอบดงันี ้ 

สช. เป็นเลขานุการ 

กท.สธ., สปสช., สสส. เป็น
เลขานุการรว่ม 

กรรมการมี
วาระ ๔ ปี  

๒. คณะกรรมการ
เขตสขุภาพเพือ่
ประชาชน เขตที ่
๑๓ (กรงุเทพฯ) 

ประธาน : ผูว้า่ฯ กทม. 

รองประธาน : ปลดั กทม. 

องคป์ระกอบ (๔๖ คน) ดงันี ้
 ภาครัฐ ๒๐คน) 
 ภาควชิาการ,วชิาชพี (๑๑ คน)   
 ภาคประชาชน,สงัคม (๑๕ คน)  

เป็นกองเลขานุการกจิรว่ม 

มอีงคป์ระกอบดงันี ้ 

กทม. เป็นเลขานุการ 

สช., กท.สธ., สปสช., สสส. 
เป็นเลขานุการรว่ม 

กรรมการมี
วาระ ๔ ปี  
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการเขตสขุภาพเพื่อประชาชน (กขป.)  



๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เพื่อด าเนินการสรรหา  กขป . ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในข้อ 
๘ และข้อ ๑๓ (แต่งตั้งเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙) 

๒. เห็นชอบประกาศ คสช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ประกาศเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙) 
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มตคิณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที่ ๖/๒๕๕๙ วนัที่ ๒๕ พ.ย.๕๙  

ในเร่ืองการสรรหา กขป. 



คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน 

 ๑. องค์ประกอบ มีดังนี้ 
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องค์ประกอบ คุณสมบัต ิ ต าแหน่ง 
๑)๑) นพ. ทวีเกียรต ิ  

          บุญยะไพศาลเจริญ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินการสรรหา กขป. ในเขตพืน้ท่ีน าร่อง 

ประธานกรรมการ 

๒) นายเจษฎา  มิ่งสมร ผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ด าเนินการสรรหา กขป. ในเขตพืน้ท่ีน าร่อง 
กรรมการ 

๓) นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมาย กรรมการ 
๔) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๕) นพ.ประจักษวชิ  เลบ็นาค รองเลขาธิการ สปสช. กรรมการ 
๖) นพ.บัณฑติ  ศรไพศาล รองผู้จดัการกองทนุ สสส. กรรมการ 
๗) นพ.ศุภกจิ  ศริิลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ กรรมการ 
๘) เลขาธิการ คสช. เลขาธิการ คสช. กรรมการและเลขานกุาร 



 ๒. หน้าที่และอ านาจ 
๑) ก าหนดระยะเวลา และด าเนินการสรรหา กขป. เขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๓ ที่ก าหนดใน

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๗ และข้อ ๑๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กขป. ที่คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ก าหนด 

๒) ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก ในการสรร
หา กขป. เขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๓ ตามองค์ประกอบข้อ ๗ ข.(๑๓) (๑๔) (๑๖) ข้อ ๗ 
ค.(๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) ข้อ ๑๒ ข. (๑๖) (๑๗) (๑๙) ข้อ ๑๒ ค. (๒๑) 
(๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) และ (๒๖) 

๓) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 

๔) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย 9 

คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน (ต่อ) 



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) 

ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ 

ในการประชุมฯ ครัง้ที่ ๖/๒๕๕๙ เม่ือ วันที่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา กขป. พ.ศ.๒๕๕๙ 

หมวด สาระส าคญั 
บททัว่ไป 
หมวด ๑  

องคป์ระกอบของ กขป. 
• องคป์ระกอบ กขป. เขตพื้ นท่ี ๑ – ๑๒ 

• องคป์ระกอบ กขป. เขตพื้ นท่ีท่ี ๑๓ 

หมวด ๒  

คณะกรรมการสรรหา กขป. 
• องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหา กขป. 

• อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา กขป. 

หมวด ๓  

การไดม้าซ่ึงบญัชีรายช่ือผูม้ีคุณสมบติั

เหมาะสมเขา้รบัการสรรหา กขป. 

• (๑) บญัชีรายช่ือผูแ้ทนที่มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัที่มีการจดัการศึกษาดา้น

สุขภาพเสนอ 

• (๒) – (๙) บญัชีรายช่ือผูม้ีคุณสมบติัเหมาะสมจากฐานขอ้มูลและจากรายช่ือ

ผูส้มคัร 

หมวด ๔ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา กขป. 
ประกอบดว้ย ๔ วิธีการ คือ 

๑)การเสนอช่ือผูแ้ทนหน่วยงานของรฐั 

๒)การเลือกกนัเองของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภท 

๓)การคดัเลือกผูแ้ทนเพือ่เสนอช่ือเป็นกรรมการ 

๔) การสรรหา 

        ๔.๑) จดัใหม้ีการเลือกกนัเองของผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพฯ 

        ๔.๒) การพิจารณาคดัเลือกจากบญัชีรายช่ือ 11 



สรุปภาพรวมแนวทางการได้มาซึ่ง กขป. 

๑. การเสนอชื่อ ๒. การเลือกกันเอง ๓.โดยการคัดเลือก 

เพื่อเสนอชื่อ 
๔. โดยการสรรหา 

๑) เขต ๑ – ๑๒   
ภาครัฐ ตามข้อ ๗ ก. (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) 

๒) เขต ๑๓  
ภาครัฐ ตามข้อ ๑๒(๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) (๑๔) และ 
(๑๕)   

  
  

  
  

ประสานหน่วยงานต่างๆ 
ให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้
แทนที่เหมาะสม 

ประสานให้สมาคม  อบจ. 

อบต. และสันนิบาต

เทศบาล จัดให้มี

กระบวนการเลือกกันเอง 
และส่งช่ือผู้ได้รับการเลือก

เป็นผู้แทนแต่ละเขต 

- เขต ๑ – ๑๒  
ผู้แทน อปท. แต่ละ
ประเภท ตามข้อ ๗ ก. 
(๑๒)  

  

  

ประสานหอการค้าไทย 

และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

คัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อ 

๑) เขต ๑ – ๑๒  
ผู้แทนหอการค้าและ
สภาอุตสาหกรรมฯ  
ตามข้อ ๗ ค. (๒๔) 
(๒๕) 

๒) เขต ๑๓  
ผู้แทนหอการค้าไทยและ
สภาอุตสาหกรรมฯ  ตาม
ข้อ ๑๒ ค. (๒๗) (๒๘)  

๔.๑ คกก.สรรหา จัดให้
มีการเลือกกันเองของ

ผู้แทนองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ให้สภา
วิชาชีพด้านสุขภาพ 
เสนอรายชื่อผู้แทน

ส าหรับแต่ละเขต  ต่อ 
คกก.สรรหาฯ 

คกก.จัดให้มีการเลือก

กันเองของผู้แทนจาก

สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 

ให้ได้ตามจ านวนที่

ก าหนด 

- เขต ๑ – ๑๒ องค์กร
วิชาชีพ ข้อ ๗ ข.(๑๕) 

- เขต ๑๓ องค์กรวิชาชีพ 
ข้อ ๑๒(๑๘) 

 
  

  
  

๔.๒ คกก.สรรหาพิจารณาคัดเลือก
จากบัญชีรายชื่อ 

ฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
รายชื่อผู้แทน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ที่มีการจัดการศึกษาด้าน
สุขภาพ จัดท าบัญชี
รายชื่อ เสนอ คกก.สรรหา 
พิจารณาคัดเลือก 

๔.๒.๑ บัญชีรายชื่อผู้
แทนที่มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยที่มีการจัด
การศึกษาด้านสุขภาพ
เสนอ 

๑)เขต ๑ – ๑๒  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ

วิชาชีพ ข้อ ๗ ข. 
(๑๓)มหาวิทยาลัยฯ  

๒) เขต ๑๓  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ

วิชาชีพ ข้อ ๑๒ข. 
(๑๖)มหาวิทยาลัย  
 

๔.๒.๒ บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จาก
ฐานข้อมูลและจากรายชื่อผู้สมัคร 

๑)เขต ๑ – ๑๒  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ตามข้อ ๗ ข  

(๑๔) ผู้ทรงฯ (๑๖)บุคลากรสาธารณสุข 
- กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาชงัคม ตามข้อ ๗ ค. 

(๑๘) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงก าไร ด้านสตรี คนพิการ 
ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน  คุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม 
(๑๙) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงก าไร ด้านอื่นๆ (๒๐) อสม. 
(๒๑) สื่อมวลชน (๒๒) สถานพยาบาลเอกชน (๒๓)ร้านยา  

๒) เขต ๑๓  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ตามข้อ ๑๒ ข  

(๑๗) ผู้ทรงฯ (๑๙)บุคลากรสาธารณสุข 
- กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาชงัคม ตามข้อ ๗ ค.  

(๒๑) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงก าไร ด้านสตรี คนพิการ 
ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน  คุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม 
(๒๒) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงก าไรด้านอื่นๆ (๒๓) อสม. 
(๒๔) สื่อมวลชน (๒๕) สถานพยาบาลเอกชน (๒๖)ร้านยา 

  
  

บัญชีรายชื่อผู้สมัคร บัญชีรายชื่อจากผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม
ฐานข้อมูล 



ความคืบหนา้การเตรยีมการสรรหากรรมการ

เขตสขุภาพเพ่ือประชาชน  

๖ 13 



๑. สบืเนือ่งจากระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการจัดตัง้เขตสขุภาพเพือ่
ประชาชน  พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่ ๑๒ ตลุาคม 
๒๕๕๙ โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่พน้ก าหนด ๖๐ วนั นับแตว่นัประกาศฯ เป็น
ตน้ไป 

๒. สช. ไดจ้ัดประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รหลกัในการขบัเคลือ่น (สช. 
สปสช. กท.สธ. และ สสส.) เมือ่วนัที ่๒๒ ส.ค.๕๙ เพือ่ก าหนดแผนการ
ด าเนนิงาน โดยก าหนดใหด้ าเนนิการสรรหาและแตง่ตัง้ กขป. ทัง้ ๑๓ 
เขต ภายในเดอืนมนีาคม ๒๕๖๐ ซึง่ทกุหน่วยงานไดม้อบหมาย
ผูรั้บผดิชอบเลขานุการรว่มของเขตฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

๓. สช. รว่มกบัวทิยาลยัการจัดการระบบสขุภาพ ม.นเรศวร ไดจ้ัดการประชมุ
เชงิปฏบิตักิาร ฝ่ายเลขานุการรว่มทัง้ ๑๓ เขต แลว้ จ านวน ๒ ครัง้ เพือ่
วางแนวทางการท างานรว่มกนั และพัฒนาหลกัเกณฑก์ารสรรหา กขป. 

14 

ความคืบหนา้การเตรยีมการสรรหาฯ 



๔. สช. ไดจั้ดการประชมุผูรั้บผดิชอบงานประชาสมัพันธข์ององคก์รหลักในการ
ขบัเคลือ่นฯ (กท.สธ., สปสช., สสส., กทม., สช.) และเครอืขา่ยวทิยชุมุชน เมือ่ ๖ 
ม.ค.๖๐ เพือ่หารอืแนวทางการด าเนนิงานรว่มกนัในการสือ่สารประชาสมัพันธ ์เพือ่
สรา้งความรับรู ้ความเขา้ใจเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน และประชาสมัพันธก์ารสรรหา 
กขป. 

๕. สช. อยูร่ะหวา่งการรวบรวมฐานขอ้มลูภาคเีครอืขา่ยและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในเขต
พืน้ที ่จากศนูยป์ระสานงานเขตฯ ทัง้ ๑๓ เขต เพือ่เตรยีมการส าหรับการจัดสง่
เอกสารประชาสมัพันธก์ารสรรหา กขป. ตอ่กลุม่เป้าหมายโดยตรง 

๖. สช. ไดจั้ดการประชมุคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน  ครัง้
ที ่๑/๒๕๖๐ เมือ่ ๑๐ ม.ค.๖๐ ทีป่ระชมุไดม้มีตใินประเด็นส าคัญ ดังนี ้

๑) เห็นชอบก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานในการสรรหา กขป. 

๒) ก าหนดคณุสมบตัผิูเ้ขา้รับการสรรหา กขป. และเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการ
พจิารณาคัดเลอืก 

๓) แนวทางด าเนนิงานในการสรรหา กขป. และการแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการสรรหา
รายเขต 
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ความคืบหนา้การเตรยีมการสรรหาฯ (ต่อ) 



๑๓ – ๑๘ ม.ค.๖๐ 

๑๔ – ๑๕ 
 ก.พ.๖๐ 

๑๖ – ๒๒  
ก.พ.๖๐ 

๒๘ ก.พ.๖๐ 

๕. เลขานุการร่วม 
ตรวจสอบเอกสาร 
จดัท าตารางสรุป
คุณสมบติั 

๑-๓ มี.ค.๖๐ 

๙. คกอ.สรรหาเขต 
เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บ
คดัเลือกต่อ คกก.สรร
หา 

๑. คกก.สรรหา ก าหนด
คุณสมบติัเฉพาะและ
เกณฑก์ารคดัเลือก กขป. 

๗ มี.ค.๖๐ 

๑๐.. ประชุม คกก.สรร
หา เพื่อพิจารณารายช่ือ 
กขป. แต่ละเขต 

๘ – ๑๓ 
ก.พ.๖๐ 

๒๓ – ๒๘ 
ก.พ.๖๐ 

ก าหนด 
เวลา 

๑๑. คกก.สรรหา จดัท า
รายช่ือผูไ้ดรั้บการสรร
หา เป็น กขป. ทั้ง ๑๓ 
เขตพื้นท่ี เตรียมเสนอ 

คสช. พิจารณา 

๑๗ มี.ค.๖๐ ๑๐ ม.ค.๖๐ 

๓. รับสมคัรผูเ้ขา้รับการ
สรรหา กขป.  

๒. คกก.สรรหา ส่งหนงัสือ
ขอผูแ้ทนหน่วยงาน/
องคก์ร 

๓. ประชาสัมพนัธ์การรับ
สมคัรผูเ้ขา้รับการสรรหา 
กขป. 

๑๕ ม.ค. –  
๗ ก.พ.๖๐ 

๔. หน่วยเลขานุการร่วม 
กขป. เสนอรายช่ือผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ
การสรรหา กขป. 

๖. ประชุม คอก.สรรหา
เขต เพื่อพิจารณาบญัชี
รายช่ือฯ 

๗. คอก.สรรหา
เขต ประกาศบญัชี
รายช่ือฯ 

๘. คอก.สรรหา
เขต พิจารณา
คดัเลือก กขป. 

๑๒.คสช. พิจารณา
รายช่ือผูไ้ดรั้บการ
สรรหา ทั้ง ๑๓ 
เขต เพื่อแต่งตั้ง
เป็น กขป. 

งาน
ระดับ
เขต 

งาน 
ส่วน 
กลาง 

๘. คกก.สรรหา 
จดัการประชุม
เลือกกนัเองของ
ผูแ้ทนองคก์ร
วชิาชีพดา้น
สุขภาพ ๑๓ เขต 
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ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน 



คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา กขป. 
องค์ประกอบ กขป. ที่รับสมัคร คุณสมบัตขิองผู้สมัคร เกณฑ์การให้คะแนน  

(เตม็ ๑๐๐ คะแนน) 

๑) ผู้แทนมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาด้านสุขภาพ (๑) มีความรู้ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร ในเขตพืน้ท่ี 
โดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  

(๒)   เป็นผู้ท่ีปฏิบัตงิานในเขตพืน้ท่ี 

(๓) เป็นผู้แทนท่ีได้รับการเสนอช่ือจากองค์กร กลุ่ม 
ชมรม สมาคม หรือเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๔) ไม่มีคุณสมบัตต้ิองห้ามตามระเบียบ สนร.ฯ 

เพือ่ใหก้รรมการทีไ่ดรั้บการ
คดัเลอืก เป็นผูม้คีณุสมบตัิ
เหมาะสม จงึใหก้ าหนดเกณฑ์
ในการพจิารณาใหค้ะแนน โดย 

• ก าหนดคะแนนรวม ๑๐๐ 
คะแนน   

• ใชว้ธิกีารพจิารณา ใชม้ตทิี่
ประชมุพจิารณาพรอ้มกนั 
ใหค้ะแนนตามคณุสมบตัแิต่
ละขอ้ โดยใหค้ะแนนรวมใน
ประเด็นพจิารณา ๓ ประเด็น 
ดงันี ้

- ความรูค้วามสามารถ  

- ประสบการณ์พืน้ที ่ 

-การเป็นทีย่อมรับทางสงัคม
ในเขตพืน้ที ่

 

๒) ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข 

๓) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร ที่

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  คือ  ๓.๑) ด้านสตรี  ๓.๒) ด้านคนพกิาร  ๓.๓) ด้าน

ผู้สูงอายุ ๓.๔) ด้านเดก็และเยาวชน ๓.๕)) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ๓.๖) ด้าน

สิ่งแวดล้อม  

๔) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร ท่ี

ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับพืน้ท่ี 

๕) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

๖) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรส่ือมวลชน 

๗) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

๘) ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 

๙) ผู้ทรงคุณวุฒ ิด้านต่างๆ คือ  

      ๙.๑)ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิตศิาสตร์ ๙.๒) ด้านบริหาร หรือ

เศรษฐศาสตร์  ๙.๓) ด้านส่ือสารมวลชน  ๙.๔) ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

ท้องถิ่น  ๙.๕) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๙.๖) ด้านพัฒนาประชาชน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

(๑) มีความรู้ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร ในเขตพืน้ท่ี 
โดยมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  

(๒)   เป็นผู้ท่ีปฏิบัตงิานในเขตพืน้ท่ี 

(๓) ไม่มีคุณสมบัตต้ิองห้ามตามระเบียบ สนร.ฯ 
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แนวทางด าเนินการในการสรรหา กขป. 

๑. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑก์ารให้คะแนน

ในการพิจารณาคัดเลือก กขป. (เฉพาะองค์ประกอบที่ใช้วีธกีารสรรหา

โดยการพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือ) 

๒.คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา กขป. จ านวน 

๑๓ คณะ ในรายเขต เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก กขป. แต่ละเขต 

(เฉพาะองค์ประกอบที่ใช้วีธกีารสรรหาโดยการพิจารณาคัดเลือกจากบญัชี

รายช่ือ) และเสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการสรรหา 

๓.คณะกรรมการสรรหา พิจารณารายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็น กขป. ทั้ง 

๑๓ เขตพ้ืนที่  เพ่ือเสนอ คสช. พิจารณาแต่งตั้ง 
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• โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

• แผ่นพับ  

• Spot วิทย ุ : 
http://www.healthstation.in.th/action/music/3009/ 

• Video Clip  : 
http://www.healthstation.in.th/mobile/viewvideo.p
hp?video_id=3735 

สื่อประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

Download file ส่ือเผยแพร่ทุกชนิดที่ www.nationalhealth.or.th  

../งานสรรหา กขป/งานสื่อสาร/Poster+แผ่นพับ/โปสเตอร์แผ่นพับ-Final/poster final-01.jpg
../งานสรรหา กขป/งานสื่อสาร/Poster+แผ่นพับ/โปสเตอร์แผ่นพับ-Final/brochure-final.pdf
http://www.healthstation.in.th/action/music/3009/
http://www.healthstation.in.th/action/music/3009/
http://www.healthstation.in.th/action/music/3009/
http://www.healthstation.in.th/mobile/viewvideo.php?video_id=3735
http://www.healthstation.in.th/mobile/viewvideo.php?video_id=3735
http://www.healthstation.in.th/mobile/viewvideo.php?video_id=3735

