เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
(Participatory Health Region)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
1

๑

ความเป็นมา
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๗

วันที่ ๘ ส.ค.๕๗
ให ้เสนอประเด็นสาคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิรป
ู ระบบสุขภาพใน
ระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพือ
่ ให ้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติให ้ความเห็นชอบ
การปฏิรป
ู ระบบสุขภาพใน
ระยะยาว

ให ้นา
“มติสม ัชชาสุขภาพ
แห่งชาติฯ ๖.๘”
เสนอต่อสภาปฏิรป
ู แห่งชาติ
และหน่วยงานอืน
่ ๆ ที่
เกีย
่ วข ้อง
พิจารณาดาเนินการ
ตามอานาจหน ้าทีต
่ อ
่ ไป

หัวหน ้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
อนุมัตจิ ัดตัง้ เขต
สุขภาพเพือ
่ ประชาชน
เมือ
่ ๒๕ ส.ค.๕๗

การปฏิรป
ู ระบบสุขภาพใน
ระยะเร่งด่วน

ครม. เห็นชอบ
หลักการ (ร่าง)
ระเบียบสานักนายกฯ

จัดตัง้
“เขตสุขภาพเพือ
่
ประชาชน”

เมือ
่ ๒๖ เม.ย.๕๙

เพือ
่ เป็ นกลไกขับเคลือ
่ นการ
ปฏิรป
ู
ระบบสุขภาพ ทีย
่ ด
ึ โยงการ
ทางาน
ของหน่วยงานและองค์กร
้ น
ทุกภาคสว่ น โดยใชพื
้ ที่
เป็ นฐาน

คณะกรรมการ
กฎหมายฯ (คกอ.)
ตรวจพิจารณาเสร็จ
เมือ
่ ๑๕ ก.ค.๕๙
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เมือ
่ ๑๒ ต.ค.๕๙
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กลไกสาคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
กระทรวง
สาธารณสุข
- การแพทย์/
สาธารณสุข

สานักงานปลัด
กท.สธ.
เขตบริการสุขภาพ
๑๒+๑
Intra-ministry joint
executive committee
สาธารณสุขจังหวัด
รพศ./รพท.

คกก.

หลักประกันฯ
(สปสช.)
- หลักประกันสุขภาพ
- การแพทย์/
สาธารณสุข
สปสช.เขต ๑๒+๑
Funder, Purchaser

กระทรวง/
หน่วยงานอื่นๆ
- ปัจจัยทางสังคม
ที่กาหนดสุขภาพ
(SDH)

คกก.
กองทุน สสส.

คกก.
สุขภาพแห่งชาติ

- สร้างเสริมสุขภาพ
- ลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพ

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- พัฒนาระบบสุขภาพ
(กาย จิต สังคม ปัญญา)
- พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ

ภาค
เอกชน

ประชาสังคม

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

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่, สมัชชาสุขภาพพื้นที่,
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
- นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

รพช./สสอ.

ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (Integrated District Health System) สร้างสุขภาวะประชาชนในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วิชาชีพ / วิชาการ / ชุมชน / ประชาสังคม / ประชาชน

องค์กร
วิชาชีพ/
วิชาการ

ปรับปรุง ๑๗ ส.ค. ๕๙

รูปแบบของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

ขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู ระบบสุขภาพ
แบบมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ
่ ง ระดับ
พืน
้ ที่ สอดคล ้องกับความจาเป็ น
ด ้านสุขภาพ

หน้าที่ของเขตฯ : ๕ ร่วม
 ร่วมประสาน
 ร่วมแลกเปลี่ยน
 ร่วมชี้ทิศทาง
 ร่วมบูรณาการ
 ร่วมระดมสรรพกาลัง/
ขับเคลื่อน
ขอบเขต
้
ใชเขตพื
น
้ ทีก
่ ลุม
่ จังหวัดเป็ นฐาน
โดยจัด ๗๖ จังหวัดเป็ น ๑๒ เขต
และ กทม. เป็ น ๑ เขต (๑๒+๑ เขต)
สอดคล ้องกับเขต สปสช. และ
กท.สธ.

ก ล ไ ก ห ล ัก

๑. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ
่
ประชาชน (กขป.) แต่ละเขต
 กขป. มีวาระ ๔ ปี
 บทบาทหน้าที่ กขป.
๑) กาหนดเป้ าหมาย ทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินการและ
พัฒนาระบบสุขภาพในเขตฯ โดย
บูรณาการภารกิจ อานาจหน ้าที่
และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคสว่ น
๒) ดาเนินการหรือประสานงานให ้เกิด
การขับเคลือ
่ นตาม ๑)
๓) เสนอแนะและให ้คาปรึกษา
เกีย
่ วกับการดาเนินงานด ้าน
สุขภาพในเขตพืน
้ ทีต
่ อ
่ องค์กรที่
เกีย
่ วข ้อง
๔) ประสานงานกับ กขป. ในเขตพืน
้ ที่
อืน
่ เพือ
่ ให ้เกิดการบูรณาการงาน
ิ ธิภาพ
ด ้านสุขภาพ ให ้มีประสท
๕) ติดตาม,ประเมินผลการดาเนินงาน
๖) รายงานผลการดาเนินการต่อ คสช.
อย่างน ้อยปี ละหนึง่ ครัง้

ก ล ไ ก ส น ั บ ส นุ น
๒. กองเลขานุการกิจร่วม
- องค์ประกอบ : สช., กท.สธ.,
สปสช., สสส., กทม.(เขต๑๓)
- หน้าที่ : อานวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ อง
กขป.

งบประมาณและ
ก า ร บ ริ ห า ร ฯ
้
- ใชงบฯ
บริหารจัดการสานักงาน
และการประชุม กขป. จาก สช.
- บูรณาการทรัพยากรในการทา
กิจกรรมต่างๆ ในพืน
้ ทีจ
่ ากองค์กร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องมาทางานร่วมกัน
(โดย กขป. แต่ละเขตฯ กาหนด
แนวทางการดาเนินการร่วมกัน)

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
คสช. จัดให ้มีการประเมินผล
การดาเนินงานฯ อย่างน ้อยทุก ๒ ปี

๑๑ 4

แผนปฏิบัติการการดาเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
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1

สรรหา กขป.

เตรียมการ
1.วางแนวทางการ
ทางานร่วมกับ
หน่วยงานหลัก
เตรียมกองเลขาฯ
เขต
2.วางแนวทางการ
สื่อสาร, พัฒนา
ศักยภาพ,
ประเมินผล

ส.ค.59

3. จัดทาระเบียบ& แนว
ปฏิบัติต่างๆ ของ
สานักงานเลขานุการ
4. จัดทาสื่อสร้างความ
เข้าใจ
5. หน่วยงานหลัก
มอบหมายทีมเลขา13
เขต

ก.ย.59

7. ประกาศระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี
12 ต.ค.59
8. ตั้งศูนย์ประสาน
เขตฯ ชั่วคราว
9. ประชุมทีมเลขาร่วม
แต่ละเขต 2 ครั้ง
10. เตรียมฐานข้อมูล
เครือข่ายพื้นที่ยกร่าง
หลักเกณฑ์สรรหาฯ

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

ต.ค.59

พ.ย.59

3

Kick off

1.ระเบียบฯ มีผลบังคับ
ใช้ 13 ธ.ค.59
2.คสช. แต่งตั้ง คกก.สรร
หา กขป. และประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ สรรหา
กขป.
3.ดาเนินการสรรหา
กขป. 13 เขต

1.เสนอ คสช. พิจารณา
แต่งตั้ง กขป. 13 เขต
2.จัดงาน Kick off เขต
สุขภาพเพื่อประชาชน
3.Orientation กขป.
13 เขตฯ
4.ตั้งศูนย์ประสานงาน
เขตฯ 13 เขต
5.WS. ทีมเลขาฯครั้งที่ 3
(AARการสรรหา )

ธ.ค.59 – ก.พ.60
(3 เดือน)

มี.ค.60
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ดาเนินการ
1.ประชุม กขป. ครั้งที่ 1
(เม.ย.60)
2.พัฒนาศักยภาพ กขป.
เป็นระยะ
3.เวทีเรียนรู้งานของทีม
เลขาฯ
4.ติดตามประเมินการ
ดาเนินงานเขตฯ

5

รายงานผล
รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
แต่ละเขต ต่อ
คสช.
(ปีละ 1 ครั้ง)

เม.ย.- กย. 60
(6 เดือน)

ปรับปรุง ๒๕ พ.ย.๕๙

ตค.60

องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
คณะกรรมการ

องค์ประกอบ

กลไกเลขานุการ

หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพือ
่
ประชาชน
(กขป.) เขตที่ ๑
- ๑๒

ประธาน+รองฯ :

เป็ นกองเลขานุการกิจร่วม

 มีประธานและรองฯ อีกไม่เกิน ๒
คน

มีองค์ประกอบดังนี้

กรรมการมี
วาระ ๔ ปี

 มาจากการประชุมกรรมการและ
เลือกกันเอง
องค์ประกอบ (๔๕ คน) ดังนี้
 หน่วยงานภาครัฐ (๑๗ คน)
ี (๑๑ คน)
 ภาควิชาการ,วิชาชพ
 ภาคประชาชน,สงั คม (๑๗ คน)

๒. คณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพือ
่
ประชาชน เขตที่
๑๓ (กรุงเทพฯ)

สช. เป็ นเลขานุการ
กท.สธ., สปสช., สสส. เป็ น
เลขานุการร่วม

ประธาน : ผู ้ว่าฯ กทม.

เป็ นกองเลขานุการกิจร่วม

รองประธาน : ปลัด กทม.

มีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบ (๔๖ คน) ดังนี้
 ภาครัฐ ๒๐คน)
ี (๑๑ คน)
 ภาควิชาการ,วิชาชพ
 ภาคประชาชน,สงั คม (๑๕ คน)

กทม. เป็ นเลขานุการ

กรรมการมี
วาระ ๔ ปี

สช., กท.สธ., สปสช., สสส.
เป็ นเลขานุการร่วม
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มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙
ในเรื่องการสรรหา กขป.

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เพื่ อ ด าเนิ น การสรรหา กขป. ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในข้อ
๘ และข้อ ๑๓ (แต่งตั้งเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙)
๒. เห็ น ชอบประกาศ คสช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ประกาศเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙)
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คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตส ุขภาพเพื่อประชาชน
๑. องค์ประกอบ มีดังนี้
องค์ ประกอบ
คุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในการ
๑) ๑) นพ. ทวีเกียรติ
บุญยะไพศาลเจริญ ดาเนินการสรรหา กขป. ในเขตพื ้นที่นาร่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในการ
๒) นายเจษฎา มิ่งสมร
ดาเนินการสรรหา กขป. ในเขตพื ้นที่นาร่อง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๓) นายศุมล ศรี สุขวัฒนา
๔) ผู้แทนกรุ งเทพมหานคร ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๕) นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช.
รองผู้จดั การกองทุน สสส.
๖) นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๗) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
เลขาธิการ คสช.
๘) เลขาธิการ คสช.

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ8 การ

คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตส ุขภาพเพื่อประชาชน (ต่อ)

๒. หน้าที่และอานาจ
๑) กาหนดระยะเวลา และดาเนินการสรรหา กขป. เขตพื้นที่ ๑ – ๑๓ ที่กาหนดใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๗ และข้อ ๑๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กขป. ที่คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ กาหนด
๒) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก ในการสรร
หา กขป. เขตพื้นที่ 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) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น
๔) ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กขป. พ.ศ.๒๕๕๙
หมวด

สาระสาคัญ

บททัว่ ไป
หมวด ๑
องค์ประกอบของ กขป.

• องค์ประกอบ กขป. เขตพื้ นที่ ๑ – ๑๒
• องค์ประกอบ กขป. เขตพื้ นที่ที่ ๑๓

หมวด ๒
คณะกรรมการสรรหา กขป.
หมวด ๓
การได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการสรรหา กขป.

• องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา กขป.
• อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กขป.
• (๑) บัญชีรายชื่อผูแ้ ทนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้าน
สุขภาพเสนอ
• (๒) – (๙) บัญชีรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมจากฐานข้อมูลและจากรายชื่อ
ผูส้ มัคร

หมวด ๔
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กขป.

ประกอบด้วย ๔ วิธีการ คือ
๑) การเสนอชื่อผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐ
๒) การเลือกกันเองของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท
๓)การคัดเลือกผูแ้ ทนเพือ่ เสนอชื่อเป็ นกรรมการ
๔) การสรรหา
๔.๑) จัดให้มีการเลือกกันเองของผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพฯ
๔.๒) การพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ
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สรุปภาพรวมแนวทางการได้มาซึ่ง กขป.
๑. การเสนอชื่อ

ประสานหน่วยงานต่างๆ
ให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้
แทนที่เหมาะสม

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)

๒. การเลือกกันเอง

ประสานให้สมาคม อบจ.
อบต. และสันนิบาต
เทศบาล จัดให้มี
กระบวนการเลือกกันเอง
และส่งชื่อผู้ได้รับการเลือก
เป็นผู้แทนแต่ละเขต

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

๓.โดยการคัดเลือก
เพื่อเสนอชื่อ
ประสานหอการค้าไทย
และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อ

๑) เขต ๑ – ๑๒
ผู้แทนหอการค้าและ
สภาอุตสาหกรรมฯ
ตามข้อ ๗ ค. (๒๔)
(๒๕)
๒) เขต ๑๓
ผู้แทนหอการค้าไทยและ
สภาอุตสาหกรรมฯ ตาม
ข้อ ๑๒ ค. (๒๗) (๒๘)

๔. โดยการสรรหา
๔.๑ คกก.สรรหา จัดให้
มีการเลือกกันเองของ
ผู้แทนองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ให้สภา
วิชาชีพด้านสุขภาพ
เสนอรายชื่อผู้แทน
สาหรับแต่ละเขต ต่อ
คกก.สรรหาฯ

คกก.จัดให้มีการเลือก
กันเองของผู้แทนจาก
สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
ให้ได้ตามจานวนที่
กาหนด

- เขต ๑ – ๑๒ องค์กร
วิชาชีพ ข้อ ๗ ข.(๑๕)
- เขต ๑๓ องค์กรวิชาชีพ
ข้อ ๑๒(๑๘)

๔.๒ คกก.สรรหาพิจารณาคัดเลือก
จากบัญชีรายชื่อ
๔.๒.๑ บัญชีรายชื่อผู้
แทนที่มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยที่มีการจัด
การศึกษาด้านสุขภาพ
เสนอ
ฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
รายชื่อผู้แทน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ที่มีการจัดการศึกษาด้าน
สุขภาพ จัดทาบัญชี
รายชื่อ เสนอ คกก.สรรหา
พิจารณาคัดเลือก
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
บัญชีรายชื่อจากผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม
ฐานข้อมูล

บัญชีรายชื่อผู้สมัคร

๑)เขต ๑ – ๑๒
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ตามข้อ ๗ ข
(๑๔) ผู้ทรงฯ (๑๖)บุคลากรสาธารณสุข
- กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาชังคม ตามข้อ ๗ ค.
(๑๘) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกาไร ด้านสตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน คุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม
(๑๙) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกาไร ด้านอื่นๆ (๒๐) อสม.
(๒๑) สื่อมวลชน (๒๒) สถานพยาบาลเอกชน (๒๓)ร้านยา
๒) เขต ๑๓
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ตามข้อ ๑๒ ข
(๑๗) ผู้ทรงฯ (๑๙)บุคลากรสาธารณสุข
- กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาชังคม ตามข้อ ๗ ค.
(๒๑) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกาไร ด้านสตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน คุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม
(๒๒) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกาไรด้านอื่นๆ (๒๓) อสม.
(๒๔) สื่อมวลชน (๒๕) สถานพยาบาลเอกชน (๒๖)ร้านยา

ความคืบหน้าการเตรียมการสรรหากรรมการ
เขตส ุขภาพเพื่อประชาชน
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๖

ความคืบหน้าการเตรียมการสรรหาฯ
ื เนือ
๑. สบ
่ งจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยการจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ
่
ประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ
่ ๑๒ ตุลาคม
้ อ
๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใชเมื
่ พ ้นกาหนด ๖๐ วัน นับแต่วน
ั ประกาศฯ เป็ น
ต ้นไป
๒. สช. ได ้จัดประชุมผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรหลักในการขับเคลือ
่ น (สช.
สปสช. กท.สธ. และ สสส.) เมือ
่ วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ เพือ
่ กาหนดแผนการ
ดาเนินงาน โดยกาหนดให ้ดาเนินการสรรหาและแต่งตัง้ กขป. ทัง้ ๑๓
เขต ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซงึ่ ทุกหน่วยงานได ้มอบหมาย
ผู ้รับผิดชอบเลขานุการร่วมของเขตฯ เรียบร ้อยแล ้ว

๓. สช. ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ได ้จัดการประชุม
เชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร ฝ่ ายเลขานุการร่วมทัง้ ๑๓ เขต แล ้ว จานวน ๒ ครัง้ เพือ
่
วางแนวทางการทางานร่วมกัน และพัฒนาหลักเกณฑ์การสรรหา กขป.
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ความคืบหน้าการเตรียมการสรรหาฯ (ต่อ)
ั พันธ์ขององค์กรหลักในการ
๔. สช. ได ้จัดการประชุมผู ้รับผิดชอบงานประชาสม
ขับเคลือ
่ นฯ (กท.สธ., สปสช., สสส., กทม., สช.) และเครือข่ายวิทยุชม
ุ ชน เมือ
่ ๖
ื่ สารประชาสม
ั พันธ์ เพือ
ม.ค.๖๐ เพือ
่ หารือแนวทางการดาเนินงานร่วมกันในการสอ
่
ั พันธ์การสรรหา
สร ้างความรับรู ้ ความเข ้าใจเขตสุขภาพเพือ
่ ประชาชน และประชาสม
กขป.
๕. สช. อยูร่ ะหว่างการรวบรวมฐานข ้อมูลภาคีเครือข่ายและองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องในเขต
พืน
้ ที่ จากศูนย์ประสานงานเขตฯ ทัง้ ๑๓ เขต เพือ
่ เตรียมการสาหรับการจัดสง่
ั พันธ์การสรรหา กขป. ต่อกลุม
เอกสารประชาสม
่ เป้ าหมายโดยตรง
๖. สช. ได ้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพือ
่ ประชาชน ครัง้
ที่ ๑/๒๕๖๐ เมือ
่ ๑๐ ม.ค.๖๐ ทีป
่ ระชุมได ้มีมติในประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑) เห็นชอบกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในการสรรหา กขป.
๒) กาหนดคุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้ารับการสรรหา กขป. และเกณฑ์การให ้คะแนนในการ
พิจารณาคัดเลือก
๓) แนวทางดาเนินงานในการสรรหา กขป. และการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสรรหา
รายเขต
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กาหนดระยะเวลาการดาเนินงานในการสรรหากรรมการเขตสุ ขภาพเพือ่ ประชาชน
๑. คกก.สรรหา กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะและ
เกณฑ์การคัดเลือก กขป.

งาน
ส่ วน
กลาง

๘. คกก.สรรหา
จัดการประชุม
เลือกกันเองของ
ผูแ้ ทนองค์กร
วิชาชีพด้าน
สุ ขภาพ ๑๓ เขต

๒. คกก.สรรหา ส่ งหนังสื อ
ขอผูแ้ ทนหน่วยงาน/
องค์กร
๓. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครผูเ้ ข้ารับการสรรหา
กขป.
๑๓ – ๑๘ ม.ค.๖๐

กาหนด ๑๐ ม.ค.๖๐
เวลา

งาน
ระดับ
เขต

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

๑๕ ม.ค. –
๗ ก.พ.๖๐

๓. รับสมัครผูเ้ ข้ารับการ
สรรหา กขป.

๔. หน่วยเลขานุการร่ วม
กขป. เสนอรายชื่อผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
การสรรหา กขป.

๘ – ๑๓
ก.พ.๖๐

๑๖ – ๒๒
ก.พ.๖๐
๑๔ – ๑๕
ก.พ.๖๐

๕. เลขานุการร่ วม
ตรวจสอบเอกสาร
จัดทาตารางสรุ ป
คุณสมบัติ

๗. คอก.สรรหา
เขต ประกาศบัญชี
รายชื่อฯ

๖. ประชุม คอก.สรรหา
เขต เพื่อพิจารณาบัญชี
รายชื่อฯ

๑๑. คกก.สรรหา จัดทา
รายชื่อผูไ้ ด้รับการสรร
หา เป็ น กขป. ทั้ง ๑๓
เขตพื้นที่ เตรี ยมเสนอ
คสช. พิจารณา
๒๘ ก.พ.๖๐

๒๓ – ๒๘
ก.พ.๖๐

๑๒.คสช. พิจารณา
รายชื่อผูไ้ ด้รับการ
สรรหา ทั้ง ๑๓
เขต เพื่อแต่งตั้ง
เป็ น กขป.

๗ มี.ค.๖๐
๑-๓ มี.ค.๖๐

๑๗ มี.ค.๖๐

๙. คกอ.สรรหาเขต
เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับ
คัดเลือกต่อ คกก.สรร
หา

๘. คอก.สรรหา
เขต พิจารณา
คัดเลือก กขป.
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คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา กขป.
องค์ ประกอบ กขป. ที่รับสมัคร

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร

๑) ผู้แทนมหาวิทยาลัย หรื อวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้ านสุขภาพ
๒) ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข
๓) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ าย หรือองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่ แสวงหากาไร ที่
ดาเนินงานด้ านต่ าง ๆ คือ ๓.๑) ด้ านสตรี ๓.๒) ด้ านคนพิการ ๓.๓) ด้ าน
ผู้สูงอายุ ๓.๔) ด้ านเด็กและเยาวชน ๓.๕)) ด้ านคุ้มครองผู้บริโภค ๓.๖) ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
๔) ผู้แทนกลุ่ม เครื อข่ าย หรื อองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่ แสวงหากาไร ที่
ดาเนินงานด้ านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพืน้ ที่
๕) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ ายอาสาสมัครสาธารณสุข
๖) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ าย หรือองค์ กรสื่อมวลชน
๗) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน
๘) ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ ายร้ านยา

(๑) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสาขาที่สมัคร ในเขตพืน้ ที่
โดยมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
(๒) เป็ นผู้ท่ ปี ฏิบัตงิ านในเขตพืน้ ที่
(๓) เป็ นผู้แทนที่ได้ รับการเสนอชื่อจากองค์ กร กลุ่ม
ชมรม สมาคม หรือเครือข่ ายที่เกี่ยวข้ อง
(๔) ไม่ มีคุณสมบัตติ ้ องห้ ามตามระเบียบ สนร.ฯ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
(เต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เพือ
่ ให ้กรรมการทีไ่ ด ้รับการ
คัดเลือก เป็ นผู ้มีคณ
ุ สมบัต ิ
เหมาะสม จึงให ้กาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาให ้คะแนน โดย
•

กาหนดคะแนนรวม ๑๐๐
คะแนน

•

ใช ้วิธก
ี ารพิจารณา ใช ้มติท ี่
ประชุมพิจารณาพร ้อมกัน
ให ้คะแนนตามคุณสมบัตแ
ิ ต่
ละข ้อ โดยให ้คะแนนรวมใน
ประเด็นพิจารณา ๓ ประเด็น
ดังนี้
- ความรู ้ความสามารถ
- ประสบการณ์พน
ื้ ที่
-การเป็ นทีย
่ อมรับทางสังคม
ในเขตพืน
้ ที่

(๑) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ ใน
๙) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านต่ างๆ คือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสาขาที่สมัคร ในเขตพืน้ ที่
๙.๑)ด้ านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิตศิ าสตร์ ๙.๒) ด้ านบริหาร หรือ
โดยมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
เศรษฐศาสตร์ ๙.๓) ด้ านสื่อสารมวลชน ๙.๔) ด้ านพัฒนาสังคมและชุมชน
(๒) เป็ นผู้ท่ ปี ฏิบัตงิ านในเขตพืน้ ที่
ท้ องถิ่น ๙.๕) ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น ๙.๖) ด้ านพัฒนาประชาชน
(๓) ไม่ มีคุณสมบัตติ ้ องห้ ามตามระเบียบ สนร.ฯ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
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แนวทางดาเนินการในการสรรหา กขป.
๑. คณะกรรมการสรรหา กาหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การให้ คะแนน
ในการพิจารณาคัดเลือก กขป. (เฉพาะองค์ประกอบที่ใช้ วีธกี ารสรรหา
โดยการพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ)
๒.คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา กขป. จานวน
๑๓ คณะ ในรายเขต เพื่อทาหน้ าที่พิจารณาคัดเลือก กขป. แต่ละเขต
(เฉพาะองค์ประกอบที่ใช้ วีธกี ารสรรหาโดยการพิจารณาคัดเลือกจากบัญชี
รายชื่อ) และเสนอรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการสรรหา
๓.คณะกรรมการสรรหา พิจารณารายชื่อผู้ได้ รับการสรรหาเป็ น กขป. ทั้ง
๑๓ เขตพื้นที่ เพื่อเสนอ คสช. พิจารณาแต่งตั้ง
18

สื่อประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
• โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

• แผ่ นพับ
• Video Clip :
http://www.healthstation.in.th/mobile/viewvideo.p
hp?video_id=3735
• Spot วิทยุ :
http://www.healthstation.in.th/action/music/3009/
Download file สื่อเผยแพร่ ทุกชนิดที่ www.nationalhealth.or.th
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