
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้ง 
เป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตาม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นผู ้รับผิดชอบการบริหารกิจการของสำนักงาน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื ่อง แนวปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 
เมื ่อวันที ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
จึงออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
 (๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร 
 (๒) ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการสรรหา 
 (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๑ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๓๒ (๑) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้ 
  (ก) มีสัญชาติไทย 
   (ข) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
   (ค) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (ง) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (จ) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
   (ฉ) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (ช) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (ซ) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
มหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
   (ฌ) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสีย
เกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

/(๔) เป็นผู้มีความรู้... 
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 (๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ 
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 (๕) เมื่อได้รับคัดเลือกและจะเสนอแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว 
นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ 
(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๓๒ (๒) (๗) และ (๘) ดังต่อไปนี้ด้วย 
   (ก) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เต็มเวลา 
  (ข) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอ่ืนที่แสวงหากําไร 
   (ค) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการ 
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 ข้อ ๒ วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน 
 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติม ีวาระอยู ่ ในตำแหน่งคราวละสี่ ปีและ 
อาจได ้ร ับแต่งต ั ้งอ ีกได ้ แต ่จะดำรงตำแหน่งเก ินสองวาระติดต ่อกันไม่ได ้ โดยมีอ ัตราค่าตอบแทน  
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการเจรจาค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการจ้าง  

 ข้อ ๓ อำนาจและหน้าที่ของเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่น 
 (๑) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มาตรา ๑๓) 
 (๒) รับผิดชอบการบริหารกิจการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุ กตำแหน่ง 
(มาตรา ๓๑) 
 (๓) เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและให้ถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งต้องห้าม  
มิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย (มาตรา ๓๕) 
 (๔) บรรจุ แต่งตั้ง เลื ่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติออกจากตำแหน่ง (มาตรา ๓๖) 
 (๕) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (มาตรา ๓๖) 
 (๖) เป็นผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
(มาตรา ๓๖) 
 (๗) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (มาตรา ๔๘) 
 
 

/ข้อ ๔ การรับสมัคร ... 
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 ข้อ ๔ การรับสมัคร 
(๑) วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๖ มกราคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 (๒) วิธีการสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  - ยื่นด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th กรอกข้อความให้ถูกต้อง
และครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดใส่ซองปิดผนึก โดยระบุ
ด้านล่างขวาซองให้ชัดเจนว่า “สมัครคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.” และยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ 
  - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ www.nhso.go.th โดยให้ผู ้สนใจกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วย ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครแล้วเสร็จ
ให้ผู ้สมัครพิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน และให้นำใบสมัครดังกล่าว  พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ 
การสมัครฉบับจริงมายื่นในวันสัมภาษณ์ 
  - ส่งทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th โดยกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดใส่ซองปิดผนึก  
โดยระบุด้านล่างขวาซองให้ชัดเจนว่า “สมัครคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.” และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรับ มาที ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที ่ ๑๒๐ หมู ่ ๓ ชั ้น ๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเท พมหานคร 
๑๐๒๑๐ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ประทับตราบนซองจดหมายของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ส่งใบสมัคร และภายหลัง 
การสมัครทางไปรษณีย์นี ้ ขอให้ผู ้สมัครแจ้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ทราบทางโทรศัพท์ 
หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๔๓๐๗ และโทรศัพท์เคลือ่นท่ี หมายเลข ๐๙๐ ๑๙๗ ๕๒๑๙ (คุณอมรรัตน์ คลังกำเหนิด) 
 (๓)  หลักฐานที่ต้องยื่นหรือแนบพร้อมใบสมัคร 
  (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก จำนวน ๑ ฉบับ 

(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
  (ค) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ - ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  
นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน ๒ รูป    

 (ง)  เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 
  (จ)  ใบรับรองแพทย์ ทีม่ีอายุไม่เกิน ๑ เดือน  
  (ฉ)  รายชื่อบุคคลอ้างอิง ตามแบบแนบท้ายใบสมัคร 
  (ช)  หนังสือแถลงคุณสมบัติ ตามแบบแนบท้ายใบสมัคร 
  (ซ) รายชื่อนิติบุคคลที่ผู้สมัครเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้มีอำนาจ
ในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้น ตามแบบแนบท้ายใบสมัคร 
  (ฌ) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
   - แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขที่เก่ียวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

/- แผนกลยุทธ์... 
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