ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยให้มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบในการจัดประชุมและ
กำหนดหลั 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
เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภ าพสูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จึ งกำหนดหลั กเกณฑ์ การลงทะเบี ยนเข้าร่วมสมั ช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๑๑ เรื่องกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และการให้ความสำคัญต่อการนำมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปสู่การขับเคลื่อน เป็นไปตาม มาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ กำห น ด ให้ ค สช . มี ห น้ าที่ และอำน าจใน การจั ด ให้ มี ห รื อ ส่ ง เสริ ม ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ระบ วน ก าร
ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนบท้ายประกาศนี้เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖
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หมวดที่ ๑
บททั่วไป
-----------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๔๔ ที่บัญญัติไว้ว่า
“ผู้ ใดประสงค์จ ะเข้าร่ วมสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติในการประชุมครั้งใด ให้ สมัครลงทะเบี ยนสำหรั บการ
ประชุ ม ครั้ งนั้ น ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ค ณะกรรมการจั ดสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ก ำหนด ตามแบบและหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกำหนด
นอกจากผู้ลงทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติจะกำหนดให้ เชิญบุคคล
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามทีเ่ ห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้”
๑.๒ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖
หมวดที่ ๒
นิยาม
บทบาทของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หน้าที่และสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุม
๒. นิยาม “เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หมายถึง บุคคล องค์กร หน่วยงาน กลุ่ม หรือเครือข่ายที่เข้าร่วมใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓. บทบาทของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีดังนี้
๑) มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะจนเกิดเป็นเอกสารร่างระเบียบวาระของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒) จัดกระบวนการปรึกษาหารือภายในหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายของตนเอง บนพื้นฐานข้อมูลวิชาการ
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้ความเห็นร่วม และข้อเสนอแนะ
๓) คัดเลือกผู้แทนของหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ที่สามารถนำเสนอความเห็นร่วม และข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๔) มีส่วนร่วมในการจัดทำคำกล่าวถ้อยแถลงเพื่อร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๕) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๖) ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
๗) ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ของการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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๔. ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑) ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นที่เรียบร้อยตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
๒) ผู้ ที่ได้รับเชิญ จากคณะกรรมการให้ เข้าร่วมประชุม ฯ และทำการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมสมัช ชา
สุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย
หมวดที่ ๓
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแบบออนไลน์
----------------------------๕. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ ๔
๖. ผู้มีสทิ ธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผู้มีสิทธิลงทะเบียน หมายถึง “เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ตามข้อ ๒
๗. กำหนดการและสถานที่จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๘. การลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยกรอก
ข้อมูลในแบบลงทะเบียนให้ครบถ้วนได้ทางเว็บไซต์ www.samatcha.org ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๙. ในกรณีทมี่ ีความจำเป็นให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปรับการดำเนินงานตามดุลยพินิจ
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