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คำ�นำ�
  

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้น
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อเป็น 
กระบวนการที่เชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 

ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของ

ประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม
ดังนั้นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (คจ.สช.) 
จึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ขึ้น โดยได้มอบหมายให้คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกในการรวบรวมข้อมูลจากการสรุป
บทเรียนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปีท่ีผ่านมา และดําเนินการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ในภาพรวมของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๓ มีการเปล่ียนแปลงไปจากปีท่ีผ่านมาไม่มากนัก

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสําคัญของ
หลักเกณฑ์ฯ ทั้ง ๔ หมวด มีเพียงการ

ก
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ปรับปรุงเนื้อหาสาระในบางส่วน
เพื่อให้เกิด ความชัดเจนมากขึ้น เช่น
การกําหนดนิยามของกลุ่มเครือข่าย การตัด
คณะอนุกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ออกจากโครงสร้างและกลไกภายใต้คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ 
ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการกําหนด
ช่วงเวลาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นวันที่
๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้น 

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ จะเป็นเอกสารสําคัญ ที่ทําให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทาง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๑-๔๕ ทุกประการ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓

พฤษภาคม ๒๕๕๓
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ส�รบัญ

หมวดที่ ๑      ๑
โครงสร้�งและกลไกก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

หมวดที่ ๒     ๕
โครงสร้�งและกลไกก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

หมวดที่ ๓     ๑๑
ผู้เข้�ร่วมประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

หมวดที่ ๔     ๑๔
กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
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ประก�ศคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓

 ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

กําหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โดยให้มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบในการ

จัดประชุมและกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการที่เกี่ยวกับการจัด

ประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้

ง
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๑. หลักก�รและเหตุผล
 ๑.๑  ก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

 การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดําเนินการเพื่ออนุวัติให้เป็น

ไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ว่า 

 “สมัชชาสุขภาพ หมายความว่า กระบวนการที่ให้ประชาชนและ

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง

สมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือ

ความมีสุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ

อย่างมีส่วนร่วม” 

 ๑.๒  สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติมีหลักก�รสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี

ส่วนร่วม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมในการ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ร่วมกันถกแถลง ปรึกษา

หารือ เพื่อกําหนดทิศทางแนวนโยบาย ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตาม 

ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทุกฝ่ายในสังคม

รู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน

(๒) เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

๑
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(๓) เป็นกระบวนการทํางานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนโดยพึ่งพาพลัง 

๓ ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลัง

แห่งอํานาจรัฐ หรืออํานาจทางการเมือง

๑.๓  สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที่พึงประสงค์

(๑) มีความสําคัญ มีพลัง มีศรัทธาร่วม มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

และเป็นที่ยอมรับของสังคม

(๒) ดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่น และมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน

(๓) มีความเช่ือมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น รวมทั้งกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ 

(๔) เน้นประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับชาติ และ

ระดับสากล หรือประเด็นในระดับพื้นที่ที่มีความสําคัญ

(๕) มีมติหรือข้อเสนอ ที่สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้และเป็น

ที่ยอมรับของสังคม

๑.๔ ก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเป็นไปต�ม พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๔๑ กําหนดให้ คสช.จัดให้มี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ 

คสช. กําหนด

๒
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 กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้

ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐในอัตราส่วนที่ คสช. กําหนด ทั้งนี้ผู้ซึ่ง

มิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ

ของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

 ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดการเกี่ยวกับการประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่

 มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ใน

การจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กําหนดวัน เวลาและสถานที่

ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสิบวันก่อนวันประชุม

 มาตรา ๔๔  ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการ

ประชุมครั้งใด ให้สมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุมครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่

ท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกําหนดตามแบบและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกําหนด

 นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติจะกําหนดให้เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาค

เอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้

 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้หน่วยงาน

ของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาดําเนินการให้บรรลุผล

ตามควรแก่กรณีต่อไปพิจารณาดําเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป

๓
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๒. คำ�นิย�ม
 “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต 

ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

 “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน

และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้

อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

หรือความมีสุขภาพของประชาชนในระดับชาติ โดยจัดให้มีการประชุม

อย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง

 “ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 “รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ

 “สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 “กลุ่มเครือข่าย” หมายถึง กลุ่มคน กลุ่มองค์กร กลุ่มหน่วยงาน หรือ

กลุ่มเครือข่าย ท่ีได้จัดรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ประเภทเดียวกันหรือพ้ืนท่ีเดียวกัน

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดกลุ่มเครือข่าย

พิจารณาท่ีเป้าหมาย กิจกรรมท่ีดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน โดยอาจมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อคัดเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนกลุ่ม

๔
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หมวดที่ ๒
โครงสร้�งและกลไกก�รจัดสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ

๓.๑.๑ องค์ประกอบ

 ให้ประธานและรองประธาน เป็นประธานและรองประธาน

คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยตําแหน่ง และ

ให้มีผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายในคณะกรรมการ ซ่ึงคัดเลือกกันเอง 

ประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่าย ๗๖ จังหวัด จํานวน ๒ คน ผู้แทน 

 โครงสร้างและกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

คือ คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ

ดําเนินการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการประเมินผล 

และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๓. โครงสร้�งและกลไกภ�ยใต้คณะกรรมก�ร 
ภายใต้คณะกรรมการให้มีคณะอนุกรรมการหลัก อย่างน้อย ๔ ชุด ดังต่อไปน้ี  

 ๓.๑ คณะอนุกรรมก�รบริห�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

 จัดต้ังโดยคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ

หน้าที่และอํานาจดังนี้

๕
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ภาคเอกชน,ประชาสังคม ๑ คน ผู้แทนภาควิชาการ,วิชาชีพ ๑ คน 

ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ๑ คน เป็นคณะอนุกรรมการบริหารฯ โดยให้

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ 

๓.๑.๒ หน้�ที่และอำ�น�จ

 คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้าท่ี 

หลักในระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๑) บริหารจัดการการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่

คณะกรรมการกําหนด

(๒) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอในการบรรจุระเบียบวาระการ

ประชุมเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้แล้ว

(๓) สนับสนุนและประสานงานกับคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง

เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ีเพ่ิมเติมในข้อ (๒)

(๔) จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เช่น การเกลี่ยระเบียบวาระการ

ประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม เป็นต้น

(๕) เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อจัดตั้งอนุกรรมการดําเนินการประชุม เพิ่มเติมระหว่างการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๖) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็น

สมควร

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติกําหนด

๖
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 ๓.๒ คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินก�รประชุม

 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่ละครั้ง ให้มีคณะอนุกรรมการ

ดําเนินการประชุม ๒ คณะ แต่หากมีระเบียบวาระการประชุมมากจนไม่

อาจพิจารณาได้ทัน ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอา

จกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมเพิ่มเติมตามข้อเสนอ

ของคณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ 

๓.๒.๑ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมก�รดำ�เนินก�รประชุม

แต่ละชุด

 ให้คณะกรรมการมอบหมายรองประธานคณะกรรมการ

คนหนึ่ง ทําหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ให้มีรอง

ประธานคณะอนุกรรมการสองคน เลขานุการและเลขานุการ

ร่วมอย่างละหน่ึงคน ในแต่ละคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม

โดยแต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการ 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ดําเนินการประชุมเพ่ิมเติมระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ัง ประธาน รองประธาน

และเลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมที่แต่งตั้ง

เพิ ่มเติมนี ้ ตามที ่คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติเสนอ

 ให้สมาชิกท่ีเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในคร้ังน้ันๆ  

มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม

โดยให้ถือเป็นอนุกรรมการดําเนินการประชุมนั ้น

๗
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๓.๒.๒ หน้�ที่และอำ�น�จ

 คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมทําหน้าที่หลักระหว่าง

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ

(๑) บริหารจัดการการประชุมในวาระที ่ได้ร ับมอบหมาย

โดยการพิจารณารายละเอียดในแต่ละระเบียบวาระการประชุม 

และให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้เข้าร่วม

ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปร่างมติ

ที ่สมาชิกมีฉันทามติในแต่ละระเบียบวาระ โดยนําเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ

และรับรองเป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

(๒) จัดตั้งคณะทํางานพิจารณาร่างมติในบางระเบียบวาระที่มี

ความคิดเห็นแตกต่างกันมากและไม่สามารถหาข้อยุติได้

โดยนําผลการประชุมเสนอต่อคณะอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุมชุดนั้นๆ ตามระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุมกําหนด

 ๓.๓  คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�ร 

 จัดตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจดังนี้

๓.๓.๑ องค์ประกอบ

 ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งประธานและรองประธานอนุกรรมการ

วิชาการ จากคณะกรรมการ โดยมีอนุกรรมการจากกรรมการ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม และให้เลขาธิการหรือผู้

ที่เลขาธิการมอบหมายทําหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

โดยมีจํานวนอนุกรรมการไม่เกิน ๑๕ คน

๘
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๓.๓.๒ หน้�ที่และอำ�น�จ

(๑) รวบรวมและสังเคราะห์ข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและเครือข่าย

องค์กรภาคีต่างๆ รวมทั้งมติจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติท่ีผ่านมา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากําหนด 

ร่างระเบียบวาระการประชุม

(๒) วางแผนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและร่างข้อเสนอมติ 

โดยกระบวนการทางวิชาการและการมีส่วนร่วมจากภาค

ส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม

(๒) วางแผนสนับสนุนการจัดทําเอกสารและร่างข้อเสนอมติ 

โดยกระบวนการทางวิชาการและการมีส่วนร่วมจากภาค

ส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม

(๓) ประสานงานกับกลไกที่เกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสาร

ประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๔) กลั่นกรองเนื้อหาของร่างข้อเสนอ/มติ เพื่อเสนอคณะ

กรรมการพิจารณา

(๕) สนับสนุนการปรับปรุงร่างมติและการจัดทํารายงานการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๖) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความ

เหมาะสม

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการ มอบหมาย

๙
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๓.๔  คณะอนุกรรมก�รประเมินผล 

 จัดตั้งโดย คณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจดังนี้

๓.๔.๑ องค์ประกอบ

 ให้คณะกรรมการ แต่งต้ังประธานและอนุกรรมการจาก คณะกรรมการ 

โดยมีอนุกรรมการจากกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนตามความเหมาะสม 

และให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายทําหน้าที่เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ โดยมีจํานวนอนุกรรมการไม่เกิน ๑๕ คน 

๓.๔.๒ หน้�ที่และอำ�น�จ 

(๑) ดําเนินการให้เกิดการประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

อย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ 

(๒) นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพัฒนา

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๐
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หมวดที่ ๓
ผู้เข้�ร่วมประชุมสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ

๔.  ผู้เข้�ร่วมประชุม ประกอบด้วย
 ๔.๑ สม�ชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งกลุ่มเครือข่าย

ตามพื้นที่ และกลุ่มเครือข่ายตามภาคส่วนหลัก ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย

ภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ  ภาคประชา

สังคมและเอกชน ที่เข้าร่วมประชุมตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด 

และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในนามองค์กรตามแบบและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการกําหนด 

 ๔.๒ ผู้สังเกตก�รณ์ หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการเชิญหรืออนุญาต

ให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ที่มาลงทะเบียนตามแบบ

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

 ๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการเชิญเข้าร่วม

ประชุมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ ในด้านต่างๆ รวมทั้งบุคคลสําคัญและผู้แทนหน่วยงาน

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม 

๑๑
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(๑) เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม โดยศึกษารายละเอียด

เอกสารการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุมและร่างมติ (ถ้ามี) 

เพื่อปรึกษาในกลุ่มเครือข่ายของตนเอง และแสดงความคิดเห็นต่อ

เอกสารการประชุม และ/หรือร่างมติดังกล่าวในที่ประชุมในนามของ

กลุ่มเครือข่าย 

(๒) พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมและร่างมติหรือข้อแก้ไข

ร่างมติในระเบียบวาระต่างๆ ผ่านผู้แทนกลุ่มเครือข่าย ทั้งนี้ควรมี

ข้อมูลวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 

(๓) ดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนร่างมติที่กลุ่มเครือข่ายเสนอ 

รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนร่างมติที่กลุ่มเครือข่ายอื่นๆ เสนอ ทั้งก่อน

และระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

(๔) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการ

รักษาเวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

(๕) เผยแพร่มติจากที่ประชุมสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามมติ

ของที่ประชุมอย่างเต็มความสามารถ

๑๒

๕. ก�รเตรียมก�รของผู้เข้�ร่วมประชุม
 ให้สํานักงานดําเนินการให้มีการเตรียมการผู้เข้าร่วมประชุม

เพ่ือให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการเข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. หน้�ที่และสิทธิของผู้เข้�ร่วมประชุม
 ๖.๑ สม�ชิก
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 ๖.๒ ผู้สังเกตก�รณ์

 (๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการประชุมเมื่อสมาชิกได้แสดงความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอจบสิ้นลงแล้วและประธานพิจารณาเห็นควรอนุญาต 

 (๒) มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือร่างมติหรือขอแก้ไขร่าง

มติที่มีสมาชิกหรือคณะกรรมการเสนอโดยให้ดําเนินการผ่านสมาชิก

 (๓) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการรักษา

เวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

 ๖.๓  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 (๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามที่ประธานหรือประธานคณะ

อนุกรรมการได้เรียนเชิญหรือขอคําปรึกษา 

 (๒) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการณ์

 (๓) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการรักษา 

เวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

๑๓
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๗. ก�รกำ�หนดระเบียบว�ระก�รประชุม

 ๗.๑ ก�รจัดทำ�ระเบียบว�ระก�รประชุมในเชิงประเด็น ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการดังนี้ 

 (๑) พิจารณาและกําหนดร่างระเบียบวาระการประชุม ที่ผ่านการ

กลั่นกรอง จากคณะอนุกรรมการวิชาการ

 (๒) ร่างระเบียบวาระการประชุมต้องแล้วเสร็จและประกาศให้ทราบ

ทั่วกัน ก่อนการประชุมไม่ต่ํากว่า ๑๘๐ วัน

 (๓) การพิจารณาคัดเลือกประเด็นเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ

ประชุมให้พิจารณาจากความสําคัญ ความรุนแรงของผลกระทบ 

ความสนใจของสาธารณะชนต่อประเด็นดังกล่าว และความเป็นไปได้ใน

การผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์ 

 (๔) ในกรณีที่สมาชิกมีประเด็นที่เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

สาธารณะประเด็นอื่น นอกเหนือจากที่ปรากฏในร่างระเบียบวาระการ

ประชุมที่คณะกรรมการเตรียมไว้แล้วได้ สมาชิกอาจเสนอให้พิจารณา

บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระโดยต้องมีเอกสารหลักและร่างมติ (ถ้ามี) มีสมาชิก 

หมวดที่ ๔
กระบวนก�รสมัชช�
สุขภ�พแห่งช�ติ

๑๔
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(ในนามของกลุ่มเครือข่าย) รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ กลุ่มเครือข่าย และ

เสนอก่อนการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทั้งนี้ ให้

คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็น

ต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณา

จากความเร่งด่วน ความสําคัญและความรุนแรงของผลกระทบ 

 ๗.๒ ก�รเตรียมก�รจัดทำ�เอกส�รและร่�งมติ

 คณะกรรมการโดยการสนับสนุนของสํานักงาน มอบหมายให้คณะ

อนุกรรมการวิชาการรับผิดชอบการจัดทําเอกสารหลักและร่างมติ (ถ้ามี) 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกําหนดกระบวนการและระยะเวลาที่เหมาะสม

เพื่อให้สามารถเผยแพร่เอกสารให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้พิจารณา และ

จัดส่งข้อเสนอให้สํานักงานภายในระยะเวลาที่กําหนด เอกสารประกอบ

การประชุมจะต้องกระชับ มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีข้อมูลสนับสนุน 

และเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ๗.๓ ก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ แต่ละครั้งหลังจ�กพิธีเปิดแล้ว

ให้มีระเบียบว�ระก�รประชุมอย่�งน้อย ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที ่ ๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม และการ

จัดสรรระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม

 ระเบียบวาระที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการ

ประชุมตามระเบียบวาระที่ ๒ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากกลุ่ม

เครือข่ายสมาชิก

๑๕
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 ระเบียบวาระที่ ๓ การรับรองร่างมติที่คณะอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุมพิจารณาเสนอ

๘. กระบวนก�รจัดประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 
 ๘.๑ รูปแบบก�รจัดประชุม  

  ๘.๑.๑ กรณีก�รจัดก�รประชุมในห้องประชุมใหญ่ 
(๑) การประชุมรวมในห้องประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อ

 ก. รับรองระเบียบวาระการประชุม

 ข.  การรับรองร่างมติที่ผ่านการพิจารณา โดยได้รับ

  ฉันทามติแล้วจากคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม

  โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างมตินั้นๆ

  ในนามของกลุ่มเครือข่ายได้ ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๓ นาที 

(๒) การแสดงความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มเครือข่ายหรือสุนทรพจน์ 

 ก. ให้คณะกรรมการกําหนดประเด็นหลักของการจัด

  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีเพื่อให้กลุ่มสมาชิก 

  ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม

  โดยต้องแสดงความจํานงล่วงหน้าว่าต้องการแสดง  

  ความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่

 ข. ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ในนาม

  ของกลุ่มได้ กลุ่มละไม่เกิน ๕ นาที และให้มีสิทธิ  

  แสดงความเห็นเรียงตามลําดับก่อนหลังที่แสดงความ 

  จํานง การแสดงความคิดเห็นอาจมีความยืดหยุ่นตาม 

  ดุลยพินิจของประธาน

๑๖
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๘.๑.๒  ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รดำ�เนินก�รประชุม

มีแนวทางดังนี้

(๑) พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะอนุกรรมการ

บริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกําหนดให้ 

(๒) ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารหลัก และ/หรือ

ร่างมติ(ถ้ามี) ในนามของกลุ่มเครือข่าย ตามระเบียบวาระการ

ประชุมได้ไม่เกิน ๓ นาที

(๓) สมาชิกสามารถเสนอร่างมติใหม่ ในระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ 

โดยต้องมีการเสนอล่วงหน้า ก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้น 

๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย ๓ กลุ่ม

(๔) ระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมนั้น 

คณะอนุกรรมการต่างๆ รวมท้ังคณะทํางานพิจารณาร่างมติหรือ

คณะทํางานอื่นๆ สามารถประชุมคู่ขนานกันได้

๘.๑.๓ ก�รจัดประชุมย่อยอื่นๆ 

 สมาชิกและสํานักงาน อาจจัดให้มีการประชุมย่อยในประเด็น

ต่างๆ ที่เป็นรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมหรือนอก

ระเบียบวาระการประชุม หรือจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในช่วงการ

ประชุมได้ แต่ให้ดําเนินการนอกเวลาท่ีมีการประชุมใหญ่หรือการ

ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม เช่นช่วงเวลาเช้าก่อน

การประชุม ช่วงเวลาพักเท่ียง เป็นต้น ท้ังน้ีให้ขอแสดงความจํานง

ต่อสํานักงานได้ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม

๑๗
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๘.๑.๔ กระบวนก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการนําเสนอรูปธรรม

ของประเด็นท่ีน่าสนใจ ท้ังท่ีเป็นระเบียบวาระการประชุมและไม่เป็น

ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสในการแลก

เปล่ียนเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสม 

อาทิเช่น การจัดเป็นกลุ่มสนทนา ลานเสวนา การจัดสาธิต การจัด

นิทรรศการ การแสดงและอื่นๆ ทั้งนี้ผู้นําเสนอจะต้องแจ้งความ

จํานงล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันจัดประชุมสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ 

 ๘.๒ ช่วงเวล�ของก�รจัดประชุมห้องใหญ่และห้องประชุมย่อย

 โดยหลักการให้มีการแยกช่วงเวลาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

และการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน แต่ให้คณะ

อนุกรรมการมีการประชุมพร้อมกันได้ หากมีระเบียบวาระการประชุม

ปริมาณมาก ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของการจัดประชุมในคราวนั้น

ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ตัดสินใจเพิ่มระยะเวลา

หรือปรับลดระเบียบวาระการประชุมลง ทั้งนี้ต้องดําเนินการล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และให้คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติพิจารณาเพิ่มคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมก็ได้ 

เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละวัน 

๑๘
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๙. ก�รกำ�หนดช่วงเวล�ก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

 ๙.๑ ก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๕๓

 กําหนดไว้วันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

 ๙.๒ ร่�งกำ�หนดก�รเบื้องต้น

  (๑) วันแรกพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ และรับรองระเบียบวาระการประชุม

  (๒) ดําเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และประชุมอนุกรรมการ  

 ดําเนินการประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอ/มติในแต่ละวาระ 

 (๓) วันสุดท้าย เป็นการรับรองมติจากที่ประชุมและพิธีปิด

๑๐. กติก�และแนวท�งก�รดำ�เนินก�รประชุม
(๑) ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม 

(๒) ประธานมีหน้าท่ีและอํานาจในการดูแลความเรียบร้อยของการประชุม 

(๓) ผู ้เข้าร่วมประชุมต้องตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนให้เรียบร้อย

แต่งกายสุภาพ ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวน

ระหว่างการประชุม  มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ และ

ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ประชุม

(๔)  สมาชิกที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้แสดงความคิดเห็น

ในนามกลุ่มเครือข่ายเท่านั้น ไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นเฉพาะ

ส่วนบุคคล

(๕) สมาชิกต้องเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน บนพื้นฐาน

แห่งเหตุผลและข้อมูล
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(๖) ทุกข้อมูล ประสบการณ์ และความเห็น ที่นําเสนอในที่ประชุม

จะได้รับการรวบรวมไว้เพ่ือการอ้างอิงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

๑๑. ก�รดำ�เนินก�รภ�ยหลังก�รประชุม
(๑) ให้คณะกรรมการเสนอสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อคณะกรรมการ

จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีถัดไป

(๒) ให้คณะกรรมการเสนอสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะ

ต่อกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมติจากสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชาติ  

หน่วยงาน องค์กร พื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ด้วยช่องทางและวิธีการ

ที่เหมาะสม

๑๒. ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขก�รดำ�เนินง�น
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และรายงานต่อคณะ

กรรมการ เพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา

(รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓

๒๐
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