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คำนำ
 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้มีการจัดสมัชชา     
สุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้เป็นกระบวนการ 
ที่เชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างสมานฉันท ์เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพ 
ของประชาชน โดยการจดัอยา่งเปน็ระบบและมสีว่นรว่ม ดงันัน้ คณะกรรมการ 
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ (คจ.สช.) จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติขึ้น มีหน้าที่จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยใช้บทเรียนการดำเนินงานของปีท่ีผ่านมาเป็นพ้ืนฐาน และปรับปรุง 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  
 ในภาพรวมของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้      
มีการเพิ่มเติมโครงสร้างสำคัญในหมวดที่ ๓ ว่าด้วยกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนมากข้ึน สำหรับในส่วนอ่ืนๆ มีการกำหนดนิยามของกลุ่มเครือข่าย  
การเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของกลไกระดับอนุกรรมการ และคณะทำงานตาม 
ความเป็นจริง มีการกำหนดวิธีประชุมในระเบียบวาระการรายงานผลการดำเนิน 
งานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมท้ังการกำหนดช่วงเวลาการจัดสมัชชา 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้น 
 คจ.สช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๔ จะเปน็เอกสารสำคญัทีท่ำใหผู้เ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย รวมถงึภาคเีครอืขา่ย 
ตา่งๆ ทีเ่ขา้รว่มกระบวนการสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิตลอดจนประชาชนทีส่นใจ 
สามารถใช้เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๑-๔๕ ทุกประการ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๔
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ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๔

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐    

กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด

สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิณะหนึง่ มอีำนาจกำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

จัดการที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง 

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  โดย 

คำแนะนำของคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณา 

ฉันทามติไว้ ดังต่อไปนี้



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

หมวดที่ ๑

๑ หลักการและเหตุผล
 ๑.๑ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

  การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดำเนินการเพ่ืออนุวัติให้เป็นไป  

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยยดึหลกัการ 

และแนวทางทีบ่ญัญตัไิวว้า่ “สมชัชาสขุภาพ หมายถงึ กระบวนการทีใ่หป้ระชาชน 

และหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ว่มแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละเรยีนรูอ้ยา่ง

สมานฉนัท ์เพือ่นำไปสูก่ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ หรอืความม ี

สุขภาพของประชาชนโดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”

 ๑.๒ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

  ๑.๒.๑ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี 

ส่วนร่วม ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในสังคม ในการร่วมแลกเปล่ียน 

ขอ้มลูขา่วสาร ความรูต้า่งๆ รว่มกนัถกแถลง ปรกึษาหารอื เพือ่กำหนดทศิทาง 

แนวนโยบาย ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตาม ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนา 

อย่างต่อเน่ือง จนทุกฝ่ายในสังคมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะน้ันร่วมกัน

  ๑.๒.๒ เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เน้นการมี 

สว่นรว่มทางการเมอืงการปกครอง ตลอดจนการกำหนดวถิชีวีติทีส่อดคลอ้งกบั

การเมืองปกครองแบบประชาธิปไตย

๑

บททั่วไป
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๒

  ๑.๒.๓ เป็นกระบวนการทำงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา 

ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลัง ๓ ส่วน 

ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ 

หรืออำนาจทางการเมือง

 ๑.๓ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่พึงประสงค์

  ๑.๓.๑ มีความสำคัญ มีพลัง มีศรัทธาร่วม มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

และเป็นที่ยอมรับของสังคม

  ๑.๓.๒ ดำเนนิการอยา่งเปน็ระบบ มีความยดืหยุน่ และมีส่วนรว่มจาก 

ทุกภาคส่วน

  ๑.๓.๓ มีความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา 

สุขภาพเฉพาะประเด็น รวมทั้งกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอื่นๆ 

  ๑.๓.๔ เน้นประเด็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญ 

ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับสากล

  ๑.๓.๕ มีมติหรือข้อเสนอ ที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นที่ 

ยอมรับของสังคม

 ๑.๔ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้

  มาตรา ๔๑ กำหนดให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง

  มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งตั้ง      

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะหน่ึงมีจำนวนตามท่ี คสช. กำหนด

  กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและ      

ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐในอัตราส่วนที่ คสช. กำหนด ทั้งนี้ผู้ซึ่ง
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๓

มิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของ 

จำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

  ใหค้ณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิมอีำนาจกำหนดหลกัเกณฑ ์

และวิธีการจัดการเกี่ยวกับการประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ 

หน้าที่

  มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ใน 

การจัดการประชมุสมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิกำหนดวนั เวลาและสถานทีใ่นการ 

ประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน

วันประชุม

  มาตรา ๔๔ ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการ 

ประชุมครั้งใด ให้สมัครลงทะเบียนสำหรับการประชุมครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่      

ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำหนดตามแบบและหลักเกณฑ์ที่   

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำหนด

  นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมชัชาสขุภาพ

แหง่ชาตจิะกำหนดใหเ้ชญิบคุคล ผูแ้ทนหนว่ยงานของรฐั หรอืองคก์รภาคเอกชน 

ตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้

  มาตรา ๔๕ ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้หน่วยงาน

ของรัฐนำไปปฏิบัติหรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 

เพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาดำเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่

กรณีต่อไป
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๒. คำนิยาม
 “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 

และทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

 “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หมายถึง กระบวนการระดับชาติที่ให้ประชาชน

และหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดร้ว่มแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้และเรยีนรูอ้ยา่ง 

สมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ   

ความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมี 

ส่วนร่วม

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่     

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง

 “ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 “รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ

 “สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 “กลุ่มเครือข่าย” หมายถึง กลุ่มองค์กร และ/หรือเครือข่ายองค์กร

 “กลุ่มองค์กร” หมายถึง กลุ่มคน องค์กร หน่วยงานท่ีมีกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ไปในแนวทางเดียวกัน หรือมีความสนใจในประเด็นคล้ายกัน

 “เครอืขา่ยองคก์ร” หมายถงึ กลุม่ขององคก์ร กลุม่ของหนว่ยงาน ทีม่กีจิกรรม 

ที่ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน หรือมีความสนใจในประเด็นร่วมกัน และมี

การติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

๔
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หมวดที่ ๒
โครงสร้างและกลไก

การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 โครงสร้างและกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย            
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ คือ   
คณะอนกุรรมการบรหิารสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิคณะอนกุรรมการดำเนนิการ 
ประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการประเมินผล คณะอนุกรรมการ 
พัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติ และคณะทำงานพัฒนา   
การจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และคณะอื่นๆ ตามที่ 
คณะกรรมการเห็นสมควร

๓. โครงสร้างและกลไกภายใต้คณะกรรมการ 
 ภายใต้คณะกรรมการให้มีกลไกหลัก อย่างน้อย ๖ ชุด ดังต่อไปน้ี  

 ๓.๑ คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ 
  จดัตัง้โดยคณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิโดยมอีงคป์ระกอบ 
หน้าที่และอำนาจดังนี้

  ๓.๑.๑ องค์ประกอบ
    ให้ประธานและรองประธาน เป็นประธานและรองประธาน     
คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยตำแหน่ง และให้มีคณะ  
อนุกรรมการที่มาจากคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนพื้นที่ ผู้แทนภาคเอกชน/
ประชาสังคม ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาครัฐ/การเมือง ตามความเหมาะสม 
โดยให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

๕
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  ๓.๑.๒ หน้าที่และอำนาจ

    คณะอนกุรรมการบรหิารสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิทำหนา้ทีห่ลกั 

ในระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ

(๑) บริหารจัดการการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด

(๒) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดเป็น   

ระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้แล้ว

(๓) สนับสนุนและประสานงานกับคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เพิ่มเติมในข้อ (๒)

(๔) จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เช่น การเกลี่ยระเบียบวาระ  

การประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม การเสนอ 

ต่อประธานเพื่อจัดตั้งอนุกรรมการดำเนินการประชุมเพิ่มเติม  

ระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๕) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็น 

สมควร

(๖) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 ๓.๒ คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม  
  ในการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตแิตล่ะครัง้ ใหม้คีณะอนกุรรมการ 
ดำเนินการประชุม ๓ คณะ แต่หากมีระเบียบวาระการประชุมมากจนไม่อาจ 
พิจารณาได้ทัน ประธานอาจกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม  
เพิ่มเติมตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ 

  ๓.๒.๑ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมแต่ละชุด
 ใหค้ณะกรรมการมอบหมายรองประธานคนหนึง่ ทำหนา้ที่
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ให้มีรองประธานคณะอนุกรรมการ

๖
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สองคน เลขานุการและเลขานุการร่วมอย่างละหนึ่งคน          
ในคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมแต่ละคณะ 
 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดำเนิน 
การประชมุเพิม่เตมิระหวา่งการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ
ให้ประธานพิจารณาแต่งตั้ง ประธาน รองประธาน และเลขา-
นุการคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมที่แต่งตั้งเพิ่มเติมนี้  
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอ 
 ให้สมาชิกที่เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนั้นๆ  
มสีทิธเิขา้รว่มประชมุคณะอนกุรรมการดำเนนิการประชมุ โดย
ให้ถือเป็นอนุกรรมการดำเนินการประชุมนั้น

  ๓.๒.๒ หน้าที่และอำนาจ
 คณะอนกุรรมการดำเนนิการประชมุทำหนา้ทีห่ลกัระหวา่ง
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ
 (๑) บริหารจัดการการประชุมในระเบียบวาระที่ได้รับมอบ
หมาย โดยการพจิารณารายละเอยีดในแตล่ะระเบยีบวาระการ
ประชุม และให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจาก   
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้สรปุ 
ร่างมติที่เป็นฉันทามติในแต่ละระเบียบวาระและนำเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้    
สมาชิกให้การรับรองเป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
 (๒) จัดต้ังคณะทำงานพิจารณาร่างมติในบางระเบียบวาระ 
ทีม่คีวามคดิเหน็แตกตา่งกนัมากและไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิดโ้ดย
นำผลการประชุมเสนอต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม
คณะน้ันๆ ตามระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม 
กำหนด
 (๓) ให้คณะกรรมการกำหนดให้คณะอนุกรรมการดำเนิน 
การประชุมคณะหน่ึงรับผิดชอบระเบียบวาระการประชุมพิจารณา

๗
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ผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นการเฉพาะ 
โดยอาจจัดกระบวนการประชุมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบที่ 
หลากหลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากตัวแทนหน่วยงานที่     

เกี่ยวข้องกับมติในแต่ละเรื่องอย่างครบถ้วน

 ๓.๓ คณะอนุกรรมการวิชาการ

  จัดตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจดังนี้   

  ๓.๓.๑ องค์ประกอบ

 ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งประธานและรองประธานอนุ-

กรรมการวิชาการจากคณะกรรมการ โดยมีอนุกรรมการจาก  

กรรมการและผูท้รงคณุวฒุอิืน่ตามความเหมาะสม และใหเ้ลขา- 

ธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการคณะ 

อนุกรรมการ โดยมีจำนวนอนุกรรมการไม่เกิน ๑๕ คน

   ๓.๓.๒ หน้าที่และอำนาจ

 (๑) รวบรวมและสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายจากแหล่ง 

ต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดเป็นร่าง 

ระเบียบวาระการประชุม

 (๒) วางแผนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

โดยกระบวนการทางวิชาการและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 

ต่างๆ อย่างเหมาะสม

 (๓) ประสานงานกับกลไกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร 

ประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 (๔) กลั่นกรองเนื้อหาของเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

๘
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 (๕) สนับสนุนการปรับปรุงร่างมติและการจัดทำรายงาน 

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 (๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความ 

เหมาะสม

 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ๓.๔ คณะอนุกรรมการประเมินผล

  จัดต้ังโดยคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าท่ีและอำนาจ ดังน้ี

  ๓.๔.๑ องค์ประกอบ

 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการจาก 

คณะกรรมการ โดยมอีนกุรรมการจากกรรมการ และผูท้รงคณุวฒุ ิ

อื่นตามความเหมาะสม และให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ   

มอบหมายทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยมีจำนวน 

อนุกรรมการไม่เกิน ๑๕ คน 

  ๓.๔.๒ หน้าที่และอำนาจ 

 (๑) ดำเนินการให้เกิดการประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่ง 

ชาติอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ 

 (๒) นำเสนอผลการประเมนิตอ่ คณะกรรมการเพือ่พฒันา

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 (๓) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความ 

เหมาะสม

 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๙
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 ๓.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติ

  จัดตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้  

  ๓.๕.๑ องค์ประกอบ

 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งประธานและอนุกรรมการจาก 

คณะกรรมการ โดยมอีนกุรรมการจากกรรมการ และผูท้รงคณุวฒุ ิ

อื่นตามความเหมาะสม และให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ   

มอบหมายทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ โดยมีจำนวน 

อนุกรรมการไม่เกิน ๑๕ คน

  ๓.๕.๒ หน้าท่ีและอำนาจ

 (๑) ทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์

และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

 (๒) จัดทำแนวทาง (Guideline) การพัฒนาร่างข้อเสนอ 

เชงินโยบาย และกระบวนการหาฉนัทมตใินการประชมุสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติ

 (๓) นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ เพื่อ 

ดำเนินการต่อไป

 (๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความ 

เหมาะสม

 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ๓.๖ คณะทำงานพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

  จัดตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑๐



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

  ๓.๖.๑ องค์ประกอบ

 ใหค้ณะกรรมการ แตง่ตัง้ประธาน รองประธานคณะทำงาน 

และผู้ทำงาน จากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามความ 

เหมาะสม และให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายทำ 

หน้าท่ีเลขานุการคณะทำงาน โดยมีจำนวนผู้ทำงานไม่เกิน ๑๕ คน

  ๓.๖.๒ หน้าท่ีและอำนาจ

 (๑) ทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 (๒) สร้างเสริมศักยภาพและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

 (๓) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในกระบวน

การพัฒนานโยบายสาธารณะ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น  

ต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนมติสมัชชา 

สุขภาพแห่งชาติ

 (๔) นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ เพื่อ 

ดำเนินการต่อไป

 (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๑



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

หมวดที่ ๓
กลุ่มเครือข่าย

๔. บทบาทของกลุ่มเครือข่าย 
 บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเครือข่าย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 ๔.๑ ช่วงก่อนงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ 
  ๔.๑.๑ มีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระ 
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
  ๔.๑.๒ ศกึษารายละเอยีดเอกสารประกอบการประชมุในแตล่ะระเบยีบ
วาระและร่างมติร่างแรก และจัดกระบวนการปรึกษาหารือในกลุ่มของตนและ
แสดงความคิดเห็นต่อเอกสารการประชุมและ/หรือร่างมติดังกล่าวในนามของ 
กลุ่มเครือข่าย
  ๔.๑.๓ พจิารณาใหค้วามคดิเหน็ตอ่เอกสารรา่งทีส่อง เตรยีมการนำเสนอ 
ความคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
  ๔.๑.๔ ในกรณีที่กลุ่มเครือข่ายมีประเด็นเชิงนโยบายเฉพาะหน้าที่มีผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ สามารถเสนอให้พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบ    
วาระเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการกำหนดได้
  ๔.๑.๕ พจิารณาผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ย เพือ่เขา้รว่มประชมุสมชัชาสขุภาพ 
แห่งชาติ ตามสัดส่วนที่กำหนด ในนามของกลุ่มเครือข่าย (ที่ไม่ใช่ในนามของ
บุคคลหรือองค์กร)
  ๔.๑.๖ พิจารณาส่งผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติ

๑๒



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

  ๔.๑.๗ เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
โดยศึกษาเอกสารการประชุม ในแต่ละระเบียบวาระอย่างละเอียด และทำ 
ความเข้าใจกฎ กติกา มารยาท การประชุม

 ๔.๒ ระหว่างงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

  ๔.๒.๑ ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย

(๑) ให้ติดตามการประชุมและแสดงความเห็น ผ่านช่องทาง 

สื่อสารต่างๆ

  ๔.๒.๒ ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๑) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมในฐานะ “สมาชิก” 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๒) ร่วมกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชา 

สุขภาพแห่งชาติในแต่ละระเบียบวาระ

(๓) สามารถตัดสินใจดำเนินการในนามกลุ่มเครือข่ายและเข้า 

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้

(๔) เปน็ตวัแทนกลุม่เครอืขา่ยในการเขา้รว่มประชมุ แลกเปลีย่น 

เรียนรู้และนำเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีกลุ่มพิจารณาแล้ว 

ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๕) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท การประชุม

 ๔.๓ หลังงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

  ๔.๓.๑ เผยแพร่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มเครือข่าย

  ๔.๓.๒ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การ    

ปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเต็มความสามารถ

    ๔.๓.๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ

๑๓



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

  ๔.๓.๔ ร่วมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติต่อกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวและเกิดกระบวนการ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือข่าย

๕. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
 ให้คณะกรรมการจัดให้มีกลไกทำหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาความ 

เข้มแข็งกลุ่มเครือข่าย การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเครือข่ายและการสร้างการมี  

ส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายที่ครอบคลุมกลุ่มเครือข่ายที่เป็นสมาชิกสมัชชา 

สุขภาพแห่งชาติ

๑๔



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

หมวดที่ ๔
ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๖. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
 ๖.๑ สมาชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทน  

กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ และกลุ่มเครือข่ายจากภาคส่วนหลัก (๓ ภาคส่วน) ได้แก่ 

๑) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนและเอกชน ๒) กลุ่มเครือข่ายภาค 

วิชาชีพ/วิชาการ ๓) กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐที่เข้า 

ร่วมประชุมตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด และได้ลงทะเบียนเข้าร่วม     

ประชุมในนามกลุ่มเครือข่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

 ๖.๒ ผู้สังเกตการณ ์หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการเชิญหรืออนุญาตให้เข้าร่วม

ประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ที่มาลงทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการกำหนด

 ๖.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นกรณี

พิเศษ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ   

รวมทั้งบุคคลสำคัญและผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ 

วาระการประชุม

๗. การเตรียมผู้เข้าร่วมประชุม
 ให้คณะกรรมการจัดให้มีกลไกร่วมกับสำนักงานดำเนินการให้มีการเตรียม 

การผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการเข้าร่วมประชุม   

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๕



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

๑๖

๘. หน้าที่และสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุม
 ๘.๑ สมาชิก

  ๘.๑.๑ เตรยีมความพรอ้มในการเขา้รว่มประชมุ โดยศกึษารายละเอยีด 

เอกสารการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุมและร่างมติ (ถ้ามี) เพื่อ 

ปรึกษาในกลุ่มเครือข่ายของตนเอง และแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารการประชุม 

และ/หรือร่างมติดังกล่าวในที่ประชุมในนามของกลุ่มเครือข่าย 

  ๘.๑.๒ พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมและร่างมติหรือข้อแก้ไข 

รา่งมตใินระเบยีบวาระตา่งๆ ผา่นผูแ้ทนกลุม่เครอืขา่ย ทัง้นีค้วรมขีอ้มลูวชิาการ 

หรือหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 

  ๘.๑.๓ ดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนร่างมติที่กลุ่มเครือข่ายเสนอ 

รวมทัง้พจิารณาสนบัสนนุรา่งมตทิีก่ลุม่เครอืขา่ยอืน่ๆ เสนอ ทัง้กอ่นและระหวา่ง 

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

  ๘.๑.๔ ปฏบิตัติามกฎ กตกิา มารยาท การประชมุ โดยเฉพาะการรกัษา 

เวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

  ๘.๑.๕ เผยแพร่มติจากที่ประชุมสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง ส่งเสริม 

สนับสนุน และขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมอย่างเต็มความ

สามารถ

 ๘.๒ ผู้สังเกตการณ์

  ๘.๒.๑ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการประชุมเมื่อสมาชิกได้แสดง     

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอจบสิ้นลงแล้วและประธานในที่ประชุมอนุญาต 

  ๘.๒.๒ มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือร่างมติหรือขอแก้ไข  

ร่างมติที่มีสมาชิกหรือคณะกรรมการเสนอโดยให้ดำเนินการผ่านสมาชิก

  ๘.๒.๓ ปฏบิตัติามกฎ กตกิา มารยาท การประชมุ โดยเฉพาะการรกัษา 

เวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

๑๗

 ๘.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ๘.๓.๑ มสีทิธแิสดงความคดิเหน็ตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุไดเ้รยีนเชญิ

หรือขอคำปรึกษา 

  ๘.๓.๒ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการณ์

  ๘.๓.๓ ปฏบิตัติามกฎ กตกิา มารยาท การประชมุ โดยเฉพาะการรกัษา 

เวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น
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หมวดที่ ๕
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๙. การกำหนดระเบียบวาระการประชุม
 ๙.๑ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ละครั้งหลังจากพิธีเปิดแล้วให้มี 

ระเบียบวาระการประชุมอย่างน้อย ดังนี้ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ การรบัรองระเบยีบวาระการประชมุ และการจดัสรร 

ระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม

  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่

คณะกรรมการกำหนด

  ระเบียบวาระที่ ๓ การรับรองร่างมติที่คณะอนุกรรมการดำเนินการ 

ประชุมเสนอ

             

 ๙.๒ การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในเชิงประเด็น ให้ดำเนินการ 

ดังนี้

  ๙.๒.๑ ที่มาของระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย

(๑) เปิดรับจากองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายท่ีเป็นสมาชิก 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรอื่นๆ รวมทั้งข้อเสนอจาก

สมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่และสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดกระบวนการและระยะเวลาที่    

เหมาะสมเพ่ือให้สามารถเผยแพร่เอกสารให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

๑๘
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ได้พิจารณา และจัดส่งข้อเสนอให้สำนักงานภายในระยะเวลา

ทีก่ำหนด ซึง่ขอ้เสนอจะตอ้งกระชบั มคีวามชดัเจนเปน็รปูธรรม 

มีข้อมูลสนับสนุน และมีรูปแบบเป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด 

(๒) จากประเดน็เชงินโยบายทีเ่สนอโดยองคก์ร หนว่ยงานและ

ภาคีเครือข่ายในปีที่ผ่านมา และองค์กร หน่วยงานและภาคี    

เครือข่ายน้ันได้จัดทำข้อเสนอตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการกำหนด 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(๓) จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา ที่กำหนดให้ 

เป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนั้น

(๔) มติของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดทำข้อเสนอตามรูปแบบที่ 

คณะกรรมการกำหนด

      ๙.๒.๒ กระบวนการและระยะเวลา

(๑) ให้คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดร่างระเบียบวาระ 

การประชมุ โดยคำนงึถงึแนวทางและเหตผุล ทีผ่า่นการกลัน่กรอง 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นหลัก

(๒) รา่งระเบยีบวาระการประชมุตอ้งแลว้เสรจ็และประกาศให้

ทราบทัว่กนั กอ่นการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิไมต่ำ่กวา่ 

๑๘๐ วัน

(๓) การพิจารณาคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายเพื่อบรรจุเป็น   

ระเบียบวาระการประชุมให้พิจารณาจากความสำคัญ ความรุนแรง 

ของผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะชนต่อประเด็นดังกล่าว 

และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่อง 

ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์ 

๑๙
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๒๐

 ๙.๓ การเตรียมการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

  ๙.๓.๑ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 

เอกสารหลัก เอกสารร่างมติ และเอกสารผนวก (ถ้ามี) 

  ๙.๓.๒ ให้คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการโดย 

การสนับสนุนของสำนักงาน รับผิดชอบการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

ต่างๆ  

 ๙.๔ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการประชุม 

  ให้คณะกรรมการจัดให้มีกลไกรับผิดชอบการจัดกระบวนการรับฟัง     

ความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการประชุมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเครือข่ายและ

นำความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการปรับปรุงเอกสารประกอบการประชุม

๑๐. กระบวนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
 ๑๐.๑ รูปแบบการจัดประชุม  

  ๑๐.๑.๑ กรณีการจัดการประชุมในห้องประชุมใหญ่ 

(๑) การประชมุรวมในหอ้งประชมุใหญ ่ซึง่สมาชกิทกุทา่นเขา้

ร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อ

 ก. รับรองระเบียบวาระการประชุม

 ข. การรบัรองรา่งมตทิีผ่า่นการพจิารณา โดยไดร้บัฉนัทามต ิ

แล้วจากคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม โดยสมาชิก    

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างมตินั้นๆ ในนามของกลุ่ม 

เครือข่ายได้ ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๓ นาที 
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๒๑

(๒) การแสดงความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มเครือข่ายหรือ 

สุนทรพจน์

 ก. ให้คณะกรรมการกำหนดประเด็นหลักของการจัดสมัชชา 

สุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีเพ่ือให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น 

และขอ้เสนอทีเ่ปน็รปูธรรม โดยตอ้งแสดงความจำนงลว่งหนา้ 

ว่าต้องการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่

 ข. ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ในนาม 

ของกลุม่เครอืขา่ยได ้กลุม่เครอืขา่ยละไมเ่กนิ ๕ นาท ีและใหม้ ี

สิทธิแสดงความเห็นเรียงตามลำดับก่อนหลังท่ีแสดงความจำนง 

การแสดงความคิดเห็นอาจมีความยืดหยุ่นตามดุลพินิจของ 

ประธานในที่ประชุม

  ๑๐.๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม มีแนวทาง 

ดังนี้

(๑) พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีคณะอนุกรรมการ 

บริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้ 

(๒) ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารหลักและ/หรือ 

ร่างมติ (ถ้ามี) ในนามของกลุ่มเครือข่าย ตามระเบียบวาระ 

การประชุมได้ไม่เกิน ๓ นาที

(๓) ระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมน้ัน 

คณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งคณะทำงานพิจารณาร่างมติ 

หรือคณะทำงานอื่นๆ สามารถประชุมคู่ขนานกันได้

(๔) ในการประชุมตามระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเป็นการ    

ประชุมเพื่อหาฉันทามติร่วมกันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด
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๒๒

  ๑๐.๑.๓ การจัดประชุมย่อยอื่นๆ 

 ในระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาจจัดให้

มีการประชุมย่อยในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นรายละเอียดในระเบียบ

วาระการประชุมหรือนอกระเบียบวาระการประชุม หรือจัด  

กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในช่วงการประชุมได้ แต่ให้ดำเนินการ 

นอกเวลาท่ีมีการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะอนุกรรมการ 

ดำเนนิการประชมุ เชน่ชว่งเวลาเชา้กอ่นการประชมุ ชว่งเวลา 

พักเที่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ให้ผู้ประสงค์จะจัดกิจกรรมนี้แสดง     

ความจำนงต่อสำนักงานได้ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม

  ๑๐.๑.๔ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เปน็การนำเสนอรปูธรรม

ของประเด็นท่ีน่าสนใจ ท้ังท่ีเป็นระเบียบวาระการประชุมและ 

ไม่เป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มี

โอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในรปูแบบตา่งๆ ทีห่ลากหลาย 

ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การจัดเป็นกลุ่มสนทนา ลาน 

เสวนา การจัดสาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงและอื่นๆ 

ท้ังน้ีผู้ประสงค์จะจัดกิจกรรมน้ีจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ๑๐.๒ ช่วงเวลาของการจัดประชุมห้องใหญ่และห้องประชุมย่อย

  โดยหลักการให้มีการแยกช่วงเวลาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

และการประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน แต่ให้คณะอนุกรรมการ 

มีการประชุมพร้อมกันได้ หากมีระเบียบวาระการประชุมปริมาณมาก ไม่สอดคล้อง 

กับระยะเวลาของการจัดประชุมในคราวน้ัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจเพ่ิม
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ระยะเวลาหรือปรับลดระเบียบวาระการประชุมลง ท้ังน้ีต้องดำเนินการล่วงหน้า 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และให้คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติพิจารณาเพ่ิมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมก็ได้ เพ่ือให้การประชุม

เสร็จส้ินลงตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแต่ละวัน

๑๑. การกำหนดช่วงเวลาการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 ๑๑.๑ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดเดือนธันวาคม ของทุกปี

 ๑๑.๒ ร่างกำหนดการเบื้องต้น

  วันแรกพิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ และรับรองระเบียบวาระการประชุม

  ดำเนนิการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิและประชมุอนกุรรมการ 

ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่กำหนด 

  วันสุดท้าย เป็นการรับรองมติจากที่ประชุมและพิธีปิด

๑๒. กติกาและแนวทางการดำเนินการประชุม
 ๑๒.๑ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้มีการพิจารณาเฉพาะ     

เรื่องที่ถูกกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น 

 ๑๒.๒ ประธานมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลความเรียบร้อยของการ 

ประชุม 

 ๑๒.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนให้เรียบร้อย แต่งกาย 

สุภาพ ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนระหว่างการประชุม  

มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติตามกฎของสถานท่ีประชุม

 ๑๒.๔ สมาชิกที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้แสดงความคิดเห็นใน 

นามกลุ่มเครือข่ายเท่านั้น ไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นเฉพาะส่วนบุคคล

 ๑๒.๕ สมาชิกต้องเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน บนพื้นฐานแห่ง 

เหตุผลและข้อมูล

๒๓



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

๒๔

 ๑๒.๖ ทุกข้อมูล ประสบการณ์ และความเห็น ที่นำเสนอในที่ประชุมจะ   

ได้รับการรวบรวมไว้เพื่อการอ้างอิงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

๑๓. การดำเนินการภายหลังการประชุม
 ๑๓.๑ ให้คณะกรรมการเสนอสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะเพื่อ    

การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อคณะกรรมการจัดสมัชชา 

สุขภาพแห่งชาติปีถัดไป

 ๑๓.๒ ให้คณะกรรมการเสนอสรุปผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่อ 

กลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไป

สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชาติ  หน่วยงาน องค์กร พื้นที่ ท้องถิ่น 

และชุมชน ด้วยช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม

๑๔. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงาน 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ 

บริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ

                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

(รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)

ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

(สำเนา)
คำสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน

กระบวนการพิจารณาหาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนด       
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง
ดำเนินงานในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วน้ัน บัดน้ีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว และได้มีการสรุปบทเรียนการจัดสมัชชา 
สุขภาพแห่งชาติคร้ังดังกล่าว พบว่า มีความจำเป็นต้องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ 
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงมีข้อเสนอให้มีการพัฒนาแนวทาง (Guideline)   
การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชา 
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๒.๕ จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานกระบวนการ 
พิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังมี องค์ประกอบและ 
บทบาทหน้าที่ ดังนี้

๑) องค์ประกอบ
 ๑.๑ นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ   ที่ปรึกษา
 ๑.๒ นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร   ที่ปรึกษา
 ๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดรุณี รุจกรกานต์  ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๔ นางประนอม คำเที่ยง  รองประธานอนุกรรมการ
 ๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อนุกรรมการ
 ๑.๖ นายไชยยศ บุญญากิจ   อนุกรรมการ
 ๑.๗ นายพงศธร พอกเพิ่มดี   อนุกรรมการ
 ๑.๘ นายประสิทธิชัย มั่งจิตร    อนุกรรมการ
 ๑.๙ นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์   อนุกรรมการ
 ๑.๑๐ นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี   อนุกรรมการ
 ๑.๑๑ นางสาววรัญญา เตียวกุล   อนุกรรมการ
 ๑.๑๒ นายสุรพงษ์ พรมเท้า    อนุกรรมการ
 ๑.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปรีดา อดุลยานนท์       อนุกรรมการ

๒๕



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

๒๖

 ๑.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ              อนุกรรมการ
 และเลขานุการ
 ๑.๑๕ นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต   ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๑.๑๖ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
๒) หน้าที่และอำนาจ
 ๒.๑ ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัด 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
 ๒.๒ จัดทำแนวทาง (Guideline) การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและ      
กระบวนการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 ๒.๓ นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   
เพื่อ ดำเนินการต่อไป
 ๒.๔ แต่งตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสม
 ๒.๕ หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  
มอบหมาย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา
(รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

รับรองสำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
(นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร)

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔




