
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดและการสนับสนุน

การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
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หลักเกณฑและวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

จัดพิมพโดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
  ชั้น ๒ อาคาร ๘๘/๓๗ ติวานนท ๑๔
  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
  โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑
  www.nationalhealth.or.th
  www.samatcha.org

พิมพครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
จํานวนพิมพ ๑,๕๐๐ เลม
พิมพที่    บริษัทวิกิ จํากัด
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สารบัญ
 

สวนที่ ๑      ๕

 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ

 วิธีการในการจัด และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ

 เฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐ 

สวนที่ ๒     ๑๑

 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 

 แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

 หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๓ 
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สวนที่ ๑

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการในการจัด และการสนับสนุน
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัด และการสนับสนุน

การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

พ.ศ. ๒๕๕๐

 เพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น อันเปนกลไกและกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะอยางมีสวนรวม บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ไดแก ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น องคกรประชาสังคม องคกรเอกชน 

นักวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งฝายการเมืองและราชการ ทั้งสวนกลาง สวน

ภมูภิาคและทองถิน่ ไดมสีวนรวมอยางเต็มท่ี  และเพ่ือใหเปนกระบวนการและ

กลไกท่ีใหความสําคญัตอการแลกเปล่ียนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท 

มีการดําเนินการอยางเปนระบบ ยืดหยุน เปดกวาง หลากหลาย อันจะนําไป

สูการเสนอ รับรองและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือความมี

สุขภาพดีของประชาชน จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัด และการ

สนบัสนนุการจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่หรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕(๓) 

และ มาตรา ๒๗(๔) แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ  ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
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 ขอ ๑  ในประกาศน้ี

 “คสช.” หมายความวา คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง

ชาติ

 “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่” หมายความวา สมัชชาสุขภาพที่ใช

อาณาเขตพื้นที่เปนฐานในการดําเนินการ

 “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” หมายความวา สมัชชาสุขภาพที่ใช

ประเด็นสาธารณะเปนฐานในการดําเนินการ 

 “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” หมายความวา คณะ

กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ คสช. แตงต้ัง

หมวด ๑
วัตถุประสงค และการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี 

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 ขอ ๒  ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นใหมีหลักการ และวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

 (๑) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ

 (๒) มีการแลกเปล่ียนองคความรู และเรียนรูอยางสมานฉันท 

 (๓) เพื่อนําไปสูการเสนอและผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

หรือความมีสุขภาพดีของประชาชน
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 ขอ ๓  ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น ควรดําเนินการ ดังตอไปนี้

 (๑) ใหมคีณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ หรอืคณะทาํงานจาก

หลายภาคสวน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเองหรือแตงตั้งโดย คสช. หรือสํานักงาน หรือผูที่ 

คสช. หรือสํานักงานมอบหมาย

 (๒) ใชขอมูลและองคความรูทางวิชาการเปนฐานในการดําเนินการ

 (๓) มีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจนเพื่อพิจารณา

 (๔) เปดกวางใหมีผูเขารวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของโดยมีจํานวนและ

สัดสวนท่ีเหมาะสมกับพื้นที่หรือประเด็น

 (๕) มีการสื่อสารสาธารณะ

 (๖) มีกระบวนการพิจารณาแบบมีสวนรวมเพ่ือใหไดฉันทามติ  มี

ขอเสนอที่ชัดเจน 

 (๗) มีการติดตาม และผลักดันขอเสนออยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติ

หมวด ๒
การสนับสนุนการดําเนินการ

 ขอ ๔ การขอรับการสนับสนุนการดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพืน้ท่ี หรอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ใหผูขอรบัการสนบัสนนุปฏบิตัิ

ตามเง่ือนไข วธิกีารท่ีระบุไวในแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา
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สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่สํานักงานกําหนด  

 ขอ ๕ สาํนกังานอาจสนับสนุนการจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรอื

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในดานตางๆ ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้

 (๑) การสนับสนุนขอมูล องคความรูทางวิชาการ

 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

 (๓) การสนับสนุนการส่ือสารสาธารณะ

 (๔) การสนับสนุนงบประมาณ

 (๕) การสนับสนุนการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย

 (๖) การสนับสนุนการประสานงาน เชื่อมโยงกับภาคีเครือขายอื่น

 (๗) การสนับสนุนดานอื่นๆ 

หมวด ๓
การเสนอและผลักดันขอเสนอ

 ขอ ๖  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดหรือการสนับสนุนการจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ควรดําเนินการพัฒนา

ขอเสนอ ตดิตามและผลักดนัขอเสนอทีไ่ดรบัจากสมชัชาสุขภาพดงักลาวอยาง

ตอเนื่องผานชองทางตางๆ ดังตอไปนี้

 (๑) ชุมชนทองถิ่นหรือประชาสังคม

 (๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 (๓) หนวยงานของรัฐ
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 (๔) องคกรวิชาการหรือองคกรวิชาชีพ 

 (๕) รัฐบาล รัฐสภา หรือพรรคการเมือง 

 (๖) องคกรธุรกิจหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ

 (๗) สํานักงาน โดยอาจผลักดันเอง หรือเสนอให คสช. พิจารณา

ดําเนินการ หรือเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติดําเนิน

การในสวนท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี 

 ขอ ๗  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

    (ลงชื่อ)    ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม

        (นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม)

              รองนายกรัฐมนตรี

           ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

 

Principle for Samutcha Text.indd   10Principle for Samutcha Text.indd   10 4/23/2010   10:21:33 PM4/23/2010   10:21:33 PM



11

สวนที่ ๒

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
เร่ือง 

แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี 
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๓
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เร่ือง แนวการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๓

 อนุสนธิ มาตรา ๒๕ (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(คสช.) มีหนาที่สนับสนุนใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น และตามมาตรา ๔๐ กําหนดใหการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัว

กันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด ซึ่ง คสช. ไดกําหนดหลัก

เกณฑและวิธกีารในการจัดและสนับสนุนการจัดสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีห่รอื

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๐

 ในการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี คสช. 

กําหนดที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดออกประกาศ 

เรือ่ง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรอื

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน

มาตั้งแตนั้นเปนตนมา จนถึงขณะน้ีเวลาผานมาระยะหนึ่งแลว จึงเห็นสมควร

ปรบัปรงุประกาศสํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิเรือ่ง แนวทางการ

จัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีหรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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 อาศยัความตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เรือ่งหลกัเกณฑและวิธกีารในการจดัและสนับสนนุการจัดสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

พืน้ทีห่รอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ หมวดที ่๒ ขอ ๔ ใหสาํนกังานกาํหนด

แนวทางการจดัและการสนบัสนนุการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ทีห่รอืสมชัชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ(สช.) จงึออก

ประกาศสํานักงาน ดังนี ้

 ขอ ๑  ประกาศนี ้เรยีกวา “ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพ

แหงชาติ เรื่องแนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๓”

 ขอ ๒ บทนิยาม

 สมชัาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่หมายความวา “กระบวนการทีใ่หประชาชน

และหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของไดรวมแลกเปลีย่นองคความรูและเรยีนรูอยาง

สมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความ

มสีขุภาพของประชาชน โดยจัดใหมกีารประชุมอยางเปนระบบและอยางมสีวน

รวม และใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการดําเนินการ”

 สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ หมายถงึ “กระบวนการทีใ่หประชาชน

และหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของไดรวมแลกเปลีย่นองคความรูและเรยีนรูอยาง

สมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความ

มสีขุภาพของประชาชน โดยจัดใหมกีารประชุมอยางเปนระบบและอยางมสีวน

รวม และใชประเด็นเปนตัวตั้งในการดําเนินการ”

 สาํนกังาน หมายความวา “สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ”
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 ขอ ๓ การจัดสมัชชาสุขภาพ

 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ใหเปนไปอยางสอดคลองกบัแนวทาง (Guideline) การจดักระบวนการสมชัชา

สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่สํานักงานกําหนด

 ขอ ๔ แนวทางการสนับสนุน

 แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีหรือสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นของสํานักงาน ประกอบดวย 

 ๔.๑  การสนับสนุนดานวิชาการ ไดแก

   ๔.๑.๑ ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ วิทยากร 

   ๔.๑.๒ เอกสารขอมลูทางวิชาการ และส่ือทางวิชาการในรูปแบบ

อื่นๆ 

 ๔.๒  การสนับสนุนดานการพัฒนาศักยภาพ ไดแก

   ๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพของกลไกตางๆ ที่เกี่ยวของ

   ๔.๒.๒ การพัฒนากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

   ๔.๒.๓ การพัฒนาศักยภาพเครือขายของกลุมแกนนํา/และหรือ

เครือขายสมัชชาสุขภาพ

   ๔.๒.๔ การพัฒนาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 ๔.๓  การสนับสนุนการส่ือสารทางสังคม ไดแก

   ๔.๓.๑ การสนับสนุนหรือการใหคาํแนะนําในการจัดทําวดีทีศัน 

สื่อสิ่งพิมพ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

   ๔.๓.๒ การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตอสาธารณะตามความเหมาะสม

Principle for Samutcha Text.indd   14Principle for Samutcha Text.indd   14 4/23/2010   10:21:35 PM4/23/2010   10:21:35 PM



15

 ๔.๔  การสนับสนุนงบประมาณ โดยสํานักงานอาจใหการสนับสนุน

งบประมาณบางสวนตามความจําเปนและความเหมาะสม ในเรื่องดังตอไปนี้

  ๔.๔.๑ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

  ๔.๔.๒ การสื่อสารกับสังคมผานชองทางตางๆ

  ๔.๔.๓ การจัดการความรูและประเมินผล

  ๔.๔.๔ การผลติส่ือ หนงัสอื เอกสาร และองคความรูทีเ่ก่ียวของ

  ๔.๔.๕ การพัฒนาศักยภาพ สํานักงานอาจดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพเอง หรืออาจสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผานรูปแบบอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม

  ๔.๔.๖ การวิจัยและพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 ๔.๕  การสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามขอเสนอเชิงนโยบาย

 ๔.๖  การสนับสนุนดานการประสานเช่ือมโยงกับภาคีหรือเครือขายอ่ืน

 ๔.๗  การสนับสนุนดานอื่น ๆ ตามความจําเปน

 ขอ ๕ ผูที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุน

 ๕.๑  ผูรบัผดิชอบโครงการ ตองเปนกลุมบุคคลพหภุาคีทีป่ระกอบกนั

ขึ้นเพื่อเปนกลุมแกนจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น เชน คณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับพ้ืนท่ี คณะกรรมการจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 ๕.๒  หนวยรับขอตกลง 

   ๕.๒.๑ หนวยหรือองคกร ที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอ ๕.๑ 

มอบหมาย ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้

  (๑)  นิติบุคคล เชน มูลนิธิ สมาคม เปนตน  
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  (๒) ไมเปนนิติบุคคล ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี

     ก. มีชื่อกลุม สถานที่ทําการ และแกนนําหรือผูประสาน

      งาน

     ข. มีวัตถุประสงคของกลุม

     ค. มีผูรับรองหรือผูอางอิง

     ง. มีกิจกรรมหรือผลงานท่ีผานมา 

  ๕.๒.๒ หนวยงานของรฐั เชน สวนราชการ หนวยงานยอยของ

รัฐท่ีมิไดเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการ

มหาชน องคกรอิสระ เปนตน ที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอ ๕.๑ มอบหมาย

  ๕.๒.๓  กลุมคนอยางนอย ๓ คน ที่ผูรับผิดชอบโครงการตาม

ขอ ๕.๑ มอบหมาย

 ขอ ๖  วิธีการขอรับการสนับสนุน 

ใหผูที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนจัดทําโครงการเสนอตามระยะเวลาท่ี

สํานักงานกําหนด ทั้งนี้แนวทางการเขียนโครงการใหเปนไปตามภาคผนวก 

ก. ที่แนบทาย

 ขอ ๗  การพัฒนาและกลั่นกรองโครงการ ใหสํานักงานดําเนินการ

ดังนี้

 ๗.๑  การพัฒนาโครงการ 

   สํานักงานอาจแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคล

ทีเ่หมาะสมชวยพฒันาโครงการสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ท่ีหรอืสมัชชาสขุภาพ

เฉพาะประเด็น เพื่อทําหนาที่พัฒนาโครงการใหเปนไปตามแนวทาง (Guide-

line) การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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 หากคณะกรรมการเห็นวาโครงการท่ีเสนอยังไมสมบูรณ อาจดําเนิน

การดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังตอไปนี้ 

   ๗.๑.๑ ใหขอเสนอแนะตอผูขอรับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนา

โครงการ

   ๗.๑.๒ ใหผูขอรับการสนับสนุนนําเสนอโครงการตอคณะ

กรรมการเพื่อทําความเขาใจรวมกัน

   ๗.๑.๓ สนับสนุนเจาหนาที่หรือนักวิชาการเพื่อรวมพัฒนา

โครงการกับผูขอรับการสนับสนุน

   ๗.๑.๔ วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีสํานักงานหรือคณะกรรมการเห็น

สมควร

 ๗.๒  การกลั่นกรองและอนุมัติโครงการ

   ๗.๒.๑ ระยะเวลาในการกลั่นกรองโครงการ สามารถดําเนิน

การไดตลอดปงบประมาณ

   ๗.๒.๒ ใหสํานักงานดําเนินการกล่ันกรองและอนุมัติโครงการ

ใหแลวเสร็จเปนระยะๆ ไป

   ๗.๒.๓ กระบวนการกล่ันกรองโครงการ ใหสํานักงานแตงต้ัง

คณะกรรมการ หรอืคณะทาํงานกลัน่กรองดานงบประมาณของโครงการสมชัชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลัก

เกณฑและอัตราคาใชจายที่สํานักงานกําหนด ตามภาคผนวก ข. ที่แนบทาย 

โดยจํานวนและองคประกอบของคณะผูกลั่นกรองใหเปนดังนี้
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การขอรับการสนับสนุน คณะผูกลั่นกรอง

- วงเงินไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาท่ีสํานักงานหรือผูทรงคุณวุฒิ 

รวมกันอยางนอย ๒ คน

- วงเงินมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาที่สํานักงานและผูทรงคุณวุฒิ

  แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมกันอยางนอย ๓ คน

- วงเงินมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาที่สํานักงานและผูทรงคุณวุฒิ 

  รวมกันอยางนอย ๕ คน

 ๗.๓  เกณฑการพัฒนาและกล่ันกรองโครงการ

   ๗.๓.๑ โครงการท่ีอยูในขายใหสนับสนุน 

   - สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการในการจัดและการ

สนบัสนุนการจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนทีห่รอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น

ที่ คสช. กําหนด และประกาศของสํานักงานที่เกี่ยวของ

   - มีขอมูลที่แสดงวาจะเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและ

จะนําไปสูการดําเนินการเปนรูปธรรมไดจริง

   - หากเปนโครงการท่ีเคยดําเนินการมากอนแลว ตองแสดง

เหตผุลและขอมลูวาจะเพิม่คณุคาหรือกอใหเกดิประโยชนเพิม่เตมิจากโครงการ

เดิมอยางไร เพื่อเปนการตอยอดใหนําไปสูการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพแบบมีสวนรวม

   - กรณีโครงการท่ีเปนการทํางานซําซอนกันกับโครงการท่ีทํา

อยูแลวในพื้นที่ในประเด็นที่ทําอยูแลว แตหากตองการหนุนเสริมเพื่อใหเกิด

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ใหเขียนความเชื่อมโยงใหชัดเจน

   - มีโอกาสท่ีจะดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
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   - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางสมเหตุสมผล และควร

มีทรัพยากรสมทบจากองคกรอื่นๆ ดวย 

   ๗.๓.๒ โครงการที่ไมอยูในขายใหการสนับสนุน 

   - โครงการท่ีไมมกีารสรางการมีสวนรวมกับภาคีหรอืหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

   - โครงการท่ีเปนกจิกรรมสรางเสรมิสขุภาพทัว่ไปซึง่ไมไดนาํไป

สูนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ

   - โครงการท่ีมจีดุมุงหมายหรือเกีย่วพนักบัผลประโยชนทางการ

เมืองหรือผลประโยชนสวนบุคคลหรือคณะบุคคลในรูปแบบตางๆ 

   - โครงการท่ีมีลักษณะเพ่ือการหาทุน การประกวด แขงขัน 

จัดหารางวัล หรือหารายไดเขาองคกร

   - โครงการท่ีหากําไร หรือเปนการลงทุนเพื่อแสวงหากําไร

   - โครงการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุข

ในรูปแบบตางๆ

   - โครงการท่ีใชงบประมาณเพ่ือจดัหาครุภณัฑหรอือปุกรณ หรอื

ส่ิงกอสราง เชน ยานพาหนะ อุปกรณออกกําลังกาย การกอสรางอาคารสถานท่ี 

ซื้อคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑตางๆ เปนตน

   - กรณีผูขอรับการสนับสนุนเปนหนวยงานของรัฐ ตาม ๖.๒.๒ 

โครงการทีเ่ปนการทาํงานประจาํ หรอืงานทีท่าํอยูเปนปกตขิองหนวยงานนัน้ๆ

 ๗.๔  ผลการพิจารณา สํานักงานจะแจงผลของการพิจารณาให

ผูขอรับการสนับสนุนทราบทุกโครงการโดยเร็ว

 ๗.๕  การทําขอตกลงรับการสนับสนุน สํานักงานจะจัดทําขอตกลง

รวมกับผูขอรับการสนับสนุนที่โครงการไดรับการอนุมัติแลวตามระเบียบของ

Principle for Samutcha Text.indd   19Principle for Samutcha Text.indd   19 4/23/2010   10:21:37 PM4/23/2010   10:21:37 PM



20

สํานักงาน

 ขอ ๘ การติดตามและประเมินผลโครงการ

 ๘.๑  การรายงานความกาวหนา และรายงานผลการดําเนินงาน ให

ผูขอรับการสนับสนุนรายงานความกาวหนา และผลการดําเนินงาน ตามที่

กําหนดไวในขอตกลง

 ๘.๒  การติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ใหสํานักงาน

ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการตลอดชวงระยะเวลาดําเนินการ

 ๘.๓  การประเมินภายใน ผูขอรับการสนับสนุนควรจัดใหมีการ

ประเมินผลภายใน และจัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานดวย

 ๘.๔  การประเมินภายนอก สํานักงานควรจัดใหมีการประเมินผล

ภายนอกตามความเหมาะสม 

 ขอ ๙ การขยายเวลาและการสิ้นสุดของโครงการ

 ๙.๑  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุ

ผลตามระยะเวลาท่ีระบใุนขอตกลงได ใหหนวยรบัขอตกลงทําเรือ่งขยายเวลา

สงใหสํานักงานพิจารณา

 ๙.๒  โครงการจะส้ินสุดลงเมื่อ

   ๙.๒.๑ ไดดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือ

ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอตกลงแลว

   ๙.๒.๒ ผูขอรับการสนับสนุนไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไข

ใดๆ ในขอตกลง สาํนกังานอาจใหแกไขปรับปรงุหรอืยตุโิครงการ ยกเวนกรณี

เหตุสุดวิสัยหรือกรณีที่มิใชความผิดของผูขอรับการสนับสนุน

   ๙.๒.๓ ผูขอรับการสนับสนุนขอยุตโิครงการเองโดยไดรบัความ

เห็นชอบจากสํานกังาน ทัง้นีต้องแจงเหตุผลความจําเปนทีท่าํใหไมอาจดําเนิน
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การตามโครงการได

 ขอ ๑๐ ใหยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่องแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับท่ี ๑-๓ และใหใชประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติฉบับน้ีแทน โดยใหมผีลบังคบัใชตัง้แต

วันท่ีประกาศเปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

              (ลงช่ือ)       อําพล  จินดาวัฒนะ

         (นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ)

            เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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ภาคผนวก ก
แนวทางการเขียนโครงการ

๑. ชื่อโครงการ เชน

• โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด….. พ.ศ…..วาดวย……  . (กรณี

ขับเคลื่อนประเด็นเดียว)

• โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด…… พ.ศ….(กรณีขับเคลื่อน

หลายประเด็น)

• โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม

ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด…. พ.ศ……  

• โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย……  ..

๒. แนวคิด หลักการและเหตุผล สาระสําคัญควรประกอบดวย

• ความหมายของสขุภาพตามพระราชบญัญตัสิขุภาพ พ.ศ.๒๕๕๐

• สถานการณเกี่ยวกับสุขภาพของจังหวัด/พื้นท่ี หรือเฉพาะ

ประเด็นที่เปนขอมูลเชิงประจักษ (Evidence-based) ที่สะทอน

ใหเหน็ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพท้ังในดานบวกและดานลบ 

ในชวง ๑-๒ ป ที่ผานมา

• กระบวนการดําเนินงานเพื่อสรางสุขภาวะของเครือขายสมัชชา

สุขภาพจังหวัด เชน หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เครือขายประชาสังคม เปนตน

• ทุนทางสังคมของจังหวัด เชน ดานกําลังคน ดานงบประมาณ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน

Principle for Samutcha Text.indd   23Principle for Samutcha Text.indd   23 4/23/2010   10:21:38 PM4/23/2010   10:21:38 PM



24

๓. หลักการสําคัญ สาระสําคัญควรประกอบดวย

• เนนการพฒันากระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ

แบบมีสวนรวมตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) ผสมผสานเขากับประชาธิบไตย

แบบตัวแทน (Representative Democracy)

• ใชยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขาโดยเช่ือมโยงพลังท้ัง ๓ 

ภาคสวน คอื ภาคประชาสงัคมและเอกชน ภาควชิาการ/วชิาชพี 

ภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ มารวมทํางานดวยกัน

อยางกัลยาณมิตร

• เนนการทํางานบนฐานความรูและมีการสื่อสารทางสังคมตลอด

กระบวนการ

• เปนกระบวนการท่ีเนนการเช่ือมโยง ประสานพลังศกัยภาพความ

รวมมือของทุกฝายเขาดวยกัน โดยทํางานรวมกันอยางเปน

หุนสวนของกันและกัน

• เนนการสรางฉันทามติ แสดงเจตนารมณ พันธะทางสังคมเพ่ือรวมกัน

และมุงการรวมมือปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน

๔. วัตถุประสงค 

 ควรมีการระบุวัตถุประสงคการดําเนินงานใหชัดเจน โดยใหเปนไป

เพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับจังหวัด 

พื้นที่ หรือเฉพาะประเด็น โดยใชสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ

๕. เปาหมายในเชิงนโยบาย ควรระบุเปาหมายเชิงนโยบายใหชดัเจน เชน

• เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ….เรื่อง
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• สมาชิก เครือขาย นํามติ/ขอเสนอเชิงนโยบายไปดําเนินการ

เอง..…เรื่อง

• มีการนํามติ/ขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือขับเคลื่อนใหเกิดนโยบายในระดับทองถิ่น…เรื่อง ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น….แหง

• มีการนํามติ/ขอเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติโดยหนวยงานของรัฐ 

หรอืหนวยงานท่ีรบัผดิชอบดานนโยบาย นาํไปดําเนนิการ….เรือ่ง

๖. กลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย 

 ควรระบุประชากรกลุมเปาหมายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

หรือผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย(ถามี) และขอบเขตของพ้ืนท่ีการดําเนินงาน

ใหชดัเจน เชน กลุมจงัหวัด จงัหวัด อาํเภอ (ระบจุาํนวนอําเภอ) ตาํบล/องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ (ระบจุาํนวนตําบล/องคกรปกครองสวนทองถิน่) เปนตน 

๗. แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 ควรเปนไปตามแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ของสํานักงาน โดยมี

สาระสําคัญ ประกอบดวย

 ๗.๑  กลไกการจัด ควรมีกลไกที่มาจากพหุภาคีในรูปแบบของคณะ

กรรมการหรือคณะทํางาน และควรมีองคกรที่เปนนิติบุคคล หรือกลุมคนท่ีมา

จากหลายภาคสวนมาทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ

 ๗.๒  องคประกอบของผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมี

องคประกอบทั้ง ๓ ภาคสวน ทั้งภาคประชาสังคมและเอกชน ภาควิชาการ/

วิชาชีพ ภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ
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 ๗.๓  กระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

   ๗.๓.๑ การกําหนดประเด็นและการพัฒนาประเด็น เปนตัว

กาํหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของสมัชชาสุขภาพ วาจะมุงไปสูเปาหมายอะไร 

การกาํหนดประเดน็ และพฒันาประเดน็ อาจมาจาก ประเดน็ปญหาสาธารณะ

ที่คาดวามีผลกระทบในวงกวาง ประเด็นจากสิ่งดีๆ ในพื้นที่ ประเด็นจาก

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และประเด็นจากธรรมนูญสุขภาพ

   ๗.๓.๒ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย  ควรมีการพัฒนางาน

วิชาการ หรือหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) ในแตละประเด็นให

มคีวามชัดเจน และอาจมีการจัดสมชัชาสุขภาพยอย เพ่ือนาํไปสูการจัดทาํราง

ขอเสนอเชิงนโยบายที่สอดคลองกับสถานการณ และมีความเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ 

   ๗.๓.๓ การแสวงหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบาย  เปน

กระบวนการพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม โดยการจัด

สมัชชาสุขภาพหลักเพ่ือใหไดขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเปนฉันทามติจากสมาชิก

สมัชชาสุขภาพ นําไปสูการมีสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน การ

จดัสมัชชาสขุภาพควรมีการกาํหนดกตกิาการประชมุทีช่ดัเจนและมีการบรหิาร

การประชุมใหเปนไปตามกติกาและเปนระบบ เพื่อใหทุกฝายสามารถแสดง

ขอมูล ความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน นําไปสูการสรางฉันทามติรวมกัน 

รวมทั้งการนําไปสูการปฏิบัติและเผยแพรสูสาธารณะ

   ๗.๓.๔ การขับเคล่ือนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ  การ

จดัสมัชชาสุขภาพไมควรจบลงแคไดขอเสนอเชงินโยบาย แตควรมกีารตดิตาม

และผลักดนัขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพอยางจริงจงัและตอเน่ืองเพ่ือใหเกดิผล

ในทางปฏิบัติ ท้ังในระดับชุมชน ทองถ่ิน ประชาคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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หนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการหรือวิชาชีพ องคกรธุรกิจหรือองคกรอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ จนถึงระดับประเทศ

 ๗.๔  การสือ่สารทางสงัคม ในการจดัสมชัชาสขุภาพควรมกีารสือ่สาร

ทางสังคมตลอดกระบวนการทั้งกอน ระหวาง และหลังการจัดสมัชชาสุขภาพ 

ผานส่ือตางๆ

 ๗.๕  การสรุปบทเรียนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง การจัดสมัชชา

สขุภาพควรมกีารสรปุบทเรยีนอยางตอเนือ่ง โดยมกีจิกรรมหลกั คอื การจดัการ

ความรู และการประเมินผล

 ๗.๖  การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ในการจัดสมัชชาสุขภาพ 

ควรมกีารบริหารจัดการท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล

 ๘. ระยะเวลาดําเนินการ ควรระบุชวงเวลาการดําเนินกิจกรรมของ

โครงการท่ีชัดเจน หากเปนโครงการตอเน่ือง อาจกําหนดระยะเวลาเปนชวงๆ เชน 

• ระยะที่ ๑ ระหวาง วันที่……เดือน….พ.ศ… – วันที่…เดือน…. 

พ.ศ….

• ระยะที่ ๒ ระหวาง วันที่……เดือน….พ.ศ… – วันที่…เดือน…. 

พ.ศ….

• ระยะที่ ๓ ระหวาง วันที่……เดือน….พ.ศ… – วันที่…เดือน…. 

พ.ศ….

๙. แผนปฏิบัติการ

 ควรระบุกจิกรรมสําคัญๆ ในแตละชวงเวลาตลอดกระบวนการสมัชชา

สุขภาพ โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของโครงการ
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๑๐. งบประมาณ

 ควรระบุงบประมาณที่ใชในโครงการ ทั้งงบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุนจาก สช. และงบประมาณจากแหลงอื่น ทั้งนี้ในสวนงบประมาณที่

ขอรับสนับสนุนจากสํานักงานใหแจกแจงรายละเอียดแตละกิจกรรมดวย

 ทั้งน้ีผูขอรับการสนับสนุนควรใชงบประมาณจากหลายแหลง

๑๑. การขอรับการสนับสนุนดานอื่นๆ

 ผูขอรับการสนับสนุนสามารถขอรับการสนับสนุนดานอ่ืนๆ ได 

นอกจากการขอรับสนับสนุนดานงบประมาณ 

๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

 ควรระบผุลทีไ่ดรบัจากการจดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดั สมชัชาสขุภาพ

เฉพาะพื้นท่ี หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไวในโครงการดวย

๑๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ควรมีการระบุตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน เชน 

• มขีอเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพจากกระบวนการจัด

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

จํานวน……เรื่อง

• ขอเสนอเชิงนโยบาย ไปดําเนินการเอง……เรื่อง

• ขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น …….เรื่อง

• ขอเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติโดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวย

งานท่ีรับผิดชอบดานนโยบาย นําไปดําเนินการ………เรื่อง

• มีชุดความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี 

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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๑๔. การประเมินผลโครงการ ประกอบดวย

• การประเมินผลระหวางการดําเนินงาน เชน การประเมินผล

สําเร็จรายกิจกรรม การมีสวนรวมและประสิทธิภาพของคณะ

ทํางาน เปนตน

• การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ โดยควรประเมินผลท้ัง

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcomes) 

และผลกระทบ (Impact) (ถามี)

๑๕. รายชื่อผูรับผิดชอบโครงการและกลไกฝายเลขานุการ 

 (ระบหุนวยงาน/องคกร ชือ่-นามสกลุของผูเกีย่วของ ทีอ่ยูทีต่ดิตอได

สะดวก เบอรโทรศัพทติดตอ และอีเมล (ถามี)
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ภาคผนวก ข
อัตราคาใชจายและเกณฑการเบิกจายคาใชจายประเภทตางๆ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

รายการ รายละเอียด

๑. คาตอบแทนวิทยากร - จายในอัตรา ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ 

บาท/วัน/คน โดยพิจารณาตาม 

ความยากงายของงาน คุณวุฒิ

และประสบการณ

๒. คาตอบแทนวิ เคราะหขอมูล   

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

- เริ่มตั้งแต ๒,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐.- 

บาท ตอชิ้นงาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ปริมาณงาน ความยากงายของ

เรื่องท่ีวิเคราะห ความยากงาย

ในการหาผูรับงาน คุณวุฒิ และ

ประสบการณของผูวิเคราะห

๓. คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน - สําหรับผูชวยเตรียมการประชุม 

เลขานุการการประชุม เจาหนาที่

ประสานงานการประชุม  หรือ

ผู ปฏิ บั ติ ง านอื่ นที่ ไ ม ใ ช ง าน

วชิาการ ใหจายในอัตราเหมาจาย

วันละไมเกิน ๕๐๐ บาท
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รายการ รายละเอียด

๔. คาตอบแทนการบริหารจัดการ 
ธุรการขอมูลขาวสาร ประสาน
งานและอ่ืนๆ สําหรับกลไก
พหุภาคีจังหวัด

- เหมาจายเปนรายเดือนๆ ละไม
เกิน ๗,๕๐๐ บาท

๕. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม - เบิกไดในอัตราไมเกิน ๕๐ บาท/
มื้อ/คน

๖. คาอาหาร - เบกิไดในอตัราไมเกนิ ๒๐๐ บาท/
มื้อ/คน

๗. คาที่พัก ไมเกิน ๖๐๐ บาท/คน/คืน

๘. คาเดินทาง - การเบิกคาเดินทางใหเปนไปโดย
ประหยัดและความจําเปน

- คาเดินทางในพื้นที่เดียวกัน ให
เหมาจายไดไมเกิน ๕๐๐ บาท/
คน/ครั้ง

- คาเดินทางตางพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
โดยพาหนะประจําทางใหเบิก
ตามจริง

- 
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