ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
สาหรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
-----------------------------ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบั ญ ญั ติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ กาหนดให้ มีการจัดสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบในการจัดประชุมและ
กาหนดหลั ก เกณฑ์ วิธีก ารจั ด และหลั ก เกณฑ์ อื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารจัด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ อั น เป็ น
เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จึ งก าหนดหลั กเกณฑ์ ก ารลงทะเบี ยนเข้ าร่ว มสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ หลั กเกณฑ์ การลงทะเบี ย นเข้าร่ว มสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติฉ บั บนี้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๔๔ ที่บัญญัติไว้ว่า
“ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งใด ให้สมัครลงทะเบียนสาหรับการ
ประชุ ม ครั้ งนั้ น ต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ ที่ ค ณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ก าหนด ตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด
นอกจากผู้ลงทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะกาหนดให้ เชิญ
บุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้”
๑.๒ หลั ก เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเข้ าร่ว มสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ฉ บั บ นี้ เป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ในหมวดที่ ๕ ผู้เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. คานิยาม
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หมายถึง กระบวนการระดับชาติที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่การมีข้อเสนอนโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
“การประชุม” หมายถึง การจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติที่ คสช. แต่งตั้ง
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“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
“กลุ่ มเครื อข่าย” หมายถึง กลุ่ มคน กลุ่ มองค์ กร กลุ่ มหน่ว ยงาน หรือ เครือข่ายที่ได้จัดรวมเป็ นกลุ่ ม
เดียวกัน หรือ ประเภทเดียวกัน หรือ ประเด็ นเดียวกัน หรือ พื้นที่เดียวกัน เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มเครือข่ายพิจารณาที่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมที่ดาเนินการไปในแนวทาง
เดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
หมวดที่ ๒
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
-----------------------------๓. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
๓.๑ สมาชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย ที่เข้าร่วมประชุมตามจานวนที่คณะกรรมการกาหนด และได้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในนามกลุ่มเครือข่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม
ได้แก่
(๑) กลุ่มเครือข่ายพื้นที่
(๒) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน
(๓) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ
(๔) กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง
(๕) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น
๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๓ ผู้สังเกตการณ์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญ หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมประชุมใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ที่มาลงทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
๓.๔ กลุ่มอื่นๆ หมายถึง คณะทางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น คณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
๔. การเตรียมการของผู้เข้าร่วมประชุม
ให้คณะกรรมการจัดให้มีกลไกร่วมกับสานักงานดาเนินการให้มีการเตรียมการผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มี
ความเข้าใจและมีทักษะในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. หน้าที่และสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุม
๕.๑ สมาชิก
๕.๑.๑ ให้ความเห็นต่อเอกสารการประชุม หรือขอแก้ไขร่างมติของแต่ละระเบียบวาระที่ได้รับ
มอบหมายในฐานะผู้แทนกลุ่มเครือข่ายในที่ประชุม
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๕.๑.๒ พิจารณาให้การรับรองมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๕.๑.๓ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม
๕.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สังเกตการณ์ และกลุ่มอื่น ๆ
๕.๒.๑ มีสิทธิแสดงความเห็น ได้ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมเรียนเชิญหรือขอคาปรึกษา โดย
ความเห็นดังกล่าวเป็นข้อแนะนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุง หรือแก้ไขความถูกต้องของเอกสาร
ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่างมติ
๕.๒.๒ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม
หมวดที่ ๓
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
----------------------------๖. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ ๓ มีจานวน ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
๗. ผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๗.๑ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนในประเภทสมาชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
๑) ผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายหลัก หมายถึง กลุ่มเครือข่ายประจาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในทุกๆ
ปี ซึ่งมีจานวนกว่า ๒๖๐ กลุ่มเครือข่าย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายที่แนบท้าย ดังนี้
(๑) กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ ประกอบด้วย (๑) เครือข่าย ๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร (๒)
เขตสุขภาพที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ซึ่งแบ่งเป็น ๑๓ เขต ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี รวม ๙๐ กลุ่มเครือข่าย โดยแต่ละกลุ่มมีจานวนผู้แทนตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยมี
องค์ประกอบของผู้แทนจาก ๓ ภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เป็นระบบในแต่ละพื้นที่
เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสมเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๒) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน จานวน ๕๕ กลุ่มเครือข่าย
(๓) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ จานวน ๕๓ กลุ่มเครือข่าย
(๔) กลุ่มเครือข่ายภาคราชการ การเมือง จานวน ๕๖ กลุ่มเครือข่าย
(๕) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น หมายถึง องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี
ความเชี่ย วชาญแต่ล ะประเด็น ที่ถูกจั ดขึ้น เป็นการเฉพาะในแต่ ล ะปี เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับ
ประเด็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนั้น ๆ
๗.๒ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนในประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ที่คณะกรรมการเชิญเข้าร่วมประชุม ใน
ฐานะผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งเป็ น ผู้ที่ได้รับ การยอมรับว่าเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นได้ทั้งภาคีใน
ประเทศและต่างประเทศ
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๗.๓ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนในประเภทผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับเชิญ หรือได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการให้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในฐานะผู้ สั งเกตการณ์ หรื อ ผู้ ที่ ม าลงทะเบี ย นตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด
๗.๔ ผู้ มีสิ ทธิล งทะเบี ย นในประเภทอื่น ๆ ประกอบด้วย คณะท างานพัฒ นาข้อเสนอนโยบายเฉพาะ
ประเด็น คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ชาติ (คมส.) และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด ที่มิได้เป็นสมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สังเกตการณ์
๘. กาหนดการและสถานที่จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
๙. การลงทะเบียน
๙.๑ การส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารแนบ
ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละประเภท สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสมั ชชา
สุขภาพแห่งชาติ โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนตามประเภทผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายละเอียดตามที่ระบุ
ครบถ้วนได้ทางเว็บไซต์ หรือส่งถึงผู้ประสานงานฝ่ายลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๐. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละประเภท ดังนี้
๑๐.๑ สมาชิก สานักงานฯ สามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก แก่สมาชิกที่
ต้องการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สมาชิกที่มาจากกลุ่มเครือข่ายภาคราชการ การเมือง ขอให้เบิกจ่ายจากต้น
สังกัด
๑๐.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานฯ อาจจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ/หรือค่าที่พัก โดย
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป
๑๐.๓ ผู้สังเกตการณ์ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอื่น ๆ สานักงานฯ อาจจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาเป็นรายๆ
ไป
๑๑. ในกรณีที่มีความจาเป็นให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปรับการดาเนินงานตามดุลยพินิจ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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