ผลการพิจารณาผู้สังเกตการณ์จากประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
………………………………………………….
ตามพระราชบั ญ ญั ติสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ กาหนดให้ คณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ (คจ.สช.) มีห น้ าที่ในการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ กาหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนการประชุม และ
มาตรา ๔๔ ก าหนดไว้ว่า ผู้ ใดประสงค์ จ ะเข้ าร่ว มสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ในการประชุ มครั้งใด ให้ ส มั ค ร
ลงทะเบี ยนสาหรับ การประชุมครั้งนั้ น ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ คจ.สช. กาหนด ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ คจ.สช.
กาหนด และ คจ.สช. จะกาหนดให้เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควร
มาร่วมประชุมด้วยก็ได้
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนัยข้างต้น คจ.สช. จึงได้จัดทาประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง วัน เวลา สถานที่และการลงทะเบียน เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ สาหรับประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยการประกาศทางเว็บไซต์ www.samatcha.org สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
๑. มีจานวนผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม จานวน ๕๐ คน ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้
สังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ชื่อ สกุล
นางสาวชญาภา บัวลอยทอง
นายพุฒิปัญญา เรืองสม
นายโอภาส ภูครองนาค
นายจิรนนท์ พุทธา
นางสาวสุภัทรตา น้อยสังข์
นางสาวสุวรรณี น้อยมีสุข
นายเกียรติคุณ รอดตัว
นางสาวศิริลักษณ เเสวงผล
นางสาวฟิตรีนา อาลี
นางสาวพิสภาสินี พิศาลสินธุ์
นางสาวอาภากร เตชะนันท์
นางสาวอัญธิกา เข็มเอก

-๒ลาดับที่
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

ชื่อ สกุล
นางสาวโนไอนี สนิ
นางสาวอูลัยยะห์ บาโง๊ะ
นางสาวธัญญลักษณ์ โชติกุลพัฒน์
นางสาวฮาดียา สันสบู่
นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
นายสุกฤษฏิ์ ใจจานงค์
นายอัฐ คงสงค์
นางสาวพรรษชล สงวนพงษ์
นางสาวนัสฐมล ปลอบชม
นายสิรภพ ต่ายวัลย์
นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ
Mr. Baramett Somtha
นาย เมธานัส มนัสสนิทวงศ์
Mr. Tanawat Techapanuwat
Ms. Thanaporn Apithanakhun
Mr. Kittipot Konghom
Mr. Sermsuk Rermsermsuk
Mr. Suvinai Jiraboonsri
Mr. Jiraphat Kerdtubtim
Ms. Natrawee Ngamprasertsith
Ms. Pichamon Rotjanarat
Ms. Narisa Limpapaswat
Ms. Supathida Jiamsawad
Mr. Karunpong Kitthanadol
Ms. Prinrasar Mongkolkul
นายแสวง บุญรักศิลป์
นางศุภธิดา วิสุทพิพัฒน์สกุล
นายภิลักษณ์พงษ์ ศรีชนบท
นางสุวรรณา บุญกล่า
นางสาวพวกผกา ขาวกระโทก

-๓ลาดับที่
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

ชื่อ สกุล
นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง
นายธนวัฒน์ เตชภานุวัฒน์
นางสาวหลินฟ้า อุปัชฌาย์
ดร.อนุสรณ์ รังสิโยธิน
นางสาว วารณี บุญช่วยเหลือ
นางสาว อารยา ศรีไพโรจจน์
นายเมธี อุทโยภาส
นายสุนทร สุวรรณเจตต์

๒. หากพิจารณาประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิให้ลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๕๐ คน ข้างต้น จะพบว่ามีการกระจายในแต่ละประเภทกลุ่มสนใจ ดังนี้
๒.๑ กลุ่มองค์กรภาครัฐ
จานวน ๑ คน
๒.๒ กลุ่มองค์กรภาควิชาชีพ/วิชาการ
จานวน ๒ คน
๒.๓ กลุ่มอื่น ๆ (เครือข่าย,สมาคม,ทั่วไป) จานวน ๔๗ คน
๓. สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับสิทธิการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓.๑ เอกสารประกอบการประชุม
๓.๒ ได้ รับ สิ ท ธิเข้าร่ ว มการประชุ มในฐานะผู้ สั งเกตการณ์ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) มีสิทธิแสดงความเห็นได้ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมเรียนเชิญหรือขอคาปรึกษา โดย
ความเห็นดังกล่าวเป็นข้อแนะนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขความถูกต้องของเอกสาร
แต่ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่างมติ
๒) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม
ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิการลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
และค่าที่พักด้วยตนเอง
****************************************************

