ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ทําหน้าที่ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดําเนินงานกองทุน ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
เนื่องจากคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนชุดปัจจุบัน จะครบกําหนดตามวาระ ๓ ปี ในวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๖๕ ดังนั้น คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพื่อ
ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
อาศัย อํานาจตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข ในการสรรหากรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิ คณะกรรมการ
ประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบกับคําสั่งคณะกรรมการประเมินผล ที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคล ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการเงิน การสร้างเสริมสุขภาพ และการประเมินผล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน โดยกําหนดเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รายละเอียดการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑. ชื่อตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่สรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล (ด้านการเงิน การสร้างเสริมสุขภาพ และการประเมินผล)
๒. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ารับการสรรหา
๒.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ผู้เข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามมาตรา ๑๘ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารง
ตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เว้นแต่เป็นผู้ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากําไร
๒.๒ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการเงิน การสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ประเมินผล ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๔๔
(๒) เป็นผู้สามารถสละเวลามาร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมสําคัญของกองทุนได้
(๓) เป็นผู้เข้าใจ นิยม และสามารถเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติของการบริหารกิจการที่ดี
๓. กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกรายชื่อผู้เหมาะสมจํานวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของตําแหน่งที่จะมีการแต่งตั้ง
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับทราบผลการสรรหาและเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลต่อไป
-๑-

๔. ช่องทางการสมัครและการเสนอชื่อ
ผู้สนใจสามารถขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ ขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๔.๒ ดาวน์โหลดเอกสาร “แบบสมัครหรือเสนอชื่อ” ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th หัวข้อ “การรับสมัคร
หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล”
๔.๓ ดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR code

โดยยื่นแบบที่กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๒๐ หรื อ ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ evaluation@thaihealth.or.th ภายในเวลาที่ กํ า หนด ทั้ ง นี้ กรณี ส่ ง
เอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
วัตถุประสงค์ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
(๒) สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ
และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
(๓) สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ฝึ ก อบรม หรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารประชุ ม เกี่ ย วกั บ การ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(๕) พั ฒ นาความสามารถของชุ ม ชนในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยชุ ม ชน หรื อ องค์ ก รเอกชน องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนสร้างเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ
ติดต่อ-สอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัคร/เสนอชื่อบุคคล
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
ดร.สุหัทยา จิระนันทิพร โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๖๖๑-๗๙๑๕ / นางสาวผุสดี ตันวัฒนะ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๖๕๑-๕๗๔๔
อีเมล์ : evaluation@thaihealth.or.th
เวบไซต์ www.thaihealth.or.th

-๒-

