(ฉบ ับปร ับปรุง 15 ธ ันวาคม 2563)
วิธีการประชุม และ วิธีการแสดงความเห็น

กระบวนการประชุมพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เวลา 9.00-9.15 น.

ประธานมอบให้เลขานุการอ่านร่างมติฯ

ลําดับที่ 1 การรับรองระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการอ่านร่างมติฯ ทีละข้อมติ

ประธาน คจ.สช. กล่าวเปิดการรับรองระเบียบวาระการประชุม

เวลา 9.15-16.30 น.

ประธานแจ้งสมาชิกให้แสดงความจํานง ขอคิวเสนอความเห็นต่อร่างมติฯ

ลําดับที่ 2 การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

สมาชิกแสดงความจํานง ขอคิวแสดงความเห็น

เวลา 9.15-12.30 น. : ระเบียบวาระ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต”
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ลําดับที่ 2.1 ประธานอนุกรรมการบริหารและดําเนินการประชุม คณะที่ 1
กล่าวเปิดการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
แจ้งกระบวนการพัฒนา ร่าง ระเบียบวาระฯ (เสนอ Timeline)
แนะนําคณะทํางาน
แนะนําเอกสารประกอบการพิจารณา (ใช้ฉบับ 14 ธ.ค. 63)
ชี้แจงกติกาการประชุม (วิธีการประชุม และ วิธีการแสดงความเห็น)
ลําดับที่ 2.2 ประธานเชิญสมาชิกฯ ร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระ ตามกติกาการประชุม
ลําดับที่ 2.3 ประธานเชิญสมาชิกฯ รับรองข้อมติที่แก้ไขเป็นฉันทมติ
เคาะค้อน 1 ครั้ง ถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว
เวลา 13.30-16.30 น. : ระเบียบวาระ “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีสว
่ นร่วม
กรณี โรคระบาดใหญ่”

ลําดับที่ 3 การรับรองร่างมติฯ

ลําดับที่ 3.1 ประธาน คจ.สช. ดําเนินการประชุมรับรองมติฯ
้ จงแนวทางการรับรองร่างมติฯ
ชีแ
้ จงเอกสารที่ใช้ประกอบการรับรองร่างมติฯ (ใช้ฉบับ 16 ธ.ค. 63)
ชีแ
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ลําดับที่ 3.2 ประธาน คจ.สช.เชิญสมาชิกฯ ร่วมกันพิจารณาเอกสารรายงานการประชุม
ของอนุกรรมการบริหารและดําเนินการประชุม คณะที่ 1 และ คณะที่ 2
ผลการพิจารณากรณีท่ี 1

ผลการพิจารณากรณีที่ 2

ผลการพิจารณากรณีที่ 3

ไม่มีผู้เห็นต่างจากร่างมติฯ
ฉบับวันที่ 16 ธ.ค. 63

สมาชิกขอแก้ไขร่างมติฯ
ในส่วนหลักการหรือสาระสําคัญ
ให้หาข้อสรุ ปการแก้ไข

หากหาข้อสรุ ปไม่ได้
ให้ตัดข้อความในประเด็น
นั้นออกหรือ
นําไปพิจารณาในปีถัดไป

โดยฉันทมติและรับรองมติน้ันๆ

1. ยกป้ายชื่อกลุ่มเครือข่าย
ขึ้นค้างให้เจ้าหน้าที่
จัดคิวเห็นชัดเจน

สมาชิกที่ร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting
1. สมาชิกฯ พิมพ์ข้อความ “รหัสกลุ่มสมาชิก ชื่อเครือข่าย ชื่อ-สกุล ขอคิวแสดง
ความเห็นต่อร่างมติฯ ในส่วนของ …….ข้อแถลงเจตนารมณ์ทางนโยบาย และ
่ ……….” ในช่อง Chat ของโปรแกรม Zoom
/หรือ ส่วนนํา และ/หรือ ข้อที…
Meeting เช่น “ MA สมัชชาขอนแก่น นายรักถิ่น แดนไทย
ขอคิวแสดงความเห็นต่อร่างมติฯ ในส่วนของ ข้อแถลงเจตนารมณ์ทาง
นโยบาย , ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 4 ”

ประธานประกาศลําดับคิวการแสดงความเห็น
่ สลับกันไป
โดยจะให้คิวแสดงความเห็นแก่สมาชิกในห้องประชุม และสมาชิกในระบบ Zoom รอบละ 5 รายชือ
สมาชิกฯ แสดงความเห็น โดยสมาชิกฯแสดงความเห็นได้ครั้งละไม่เกิน 3 นาที
(มีการเตือนเมื่อเหลือเวลาพูด 30 วินาที และเตือนอีกครั้งเมื่อหมดเวลา)
สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม

ประธานอนุกรรมการบริหารและดําเนินการประชุม คณะที่ 2
ดําเนินการตามลําดับที่ 2.1 – 2.3 จนแล้วเสร็จ

เวลา 14.30-15.15 น.

สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม

ในการรับรองร่างมติฯ หากสมาชิกมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งความจํานงให้ฝา่ ยเลขานุการ
จัดทําเป็นบันทึกประกอบในการรายงานการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้ได้

ลําดับที่ 3.3 ประธานเชิญสมาชิกฯ รับรองร่างมติฯ (ฉบับ 17 ธ.ค. 63)
เคาะค้อน 1 ครั้ง ปิดการประชุมรับรองมติฯ

สมาชิกที่ร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. สมาชิกตามชื่อคิวแต่ละรอบเดินไปรอพูด
ทีไ่ มโครโฟนที่จัดไว้ให้ในห้องประชุม

่ กลุ่มเครือข่ายของท่านให้เริ่ม
1. ประธานขานชือ
แสดงความเห็น

2. ประธานขานชื่อกลุ่มเครือข่ายของท่านให้เริ่ม
แสดงความเห็น

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบประชุม Zoom กดขออนุญาต
เปิดไมค์ประชุมของสมาชิกตามคิว

3. สมาชิกเริ่มแสดงความเห็น โดยแจ้ง
“ รหัสกลุ่มสมาชิก...... ผู้แทนของเครือข่าย..........
ชื่อ-สกุล.............. ขอแสดงความเห็นต่อร่างมติฯ
ในส่วนของ....ข้อแถลงเจตนารมณ์ทางนโยบาย
และ/หรือ ส่วนนํา และ/หรือ ข้อที่…….
โดยขอเสนอว่า .....”

3. สมาชิกกดอนุญาตเปิดไมค์ประชุม
4. สมาชิกเริ่มแสดงความเห็น โดยแจ้ง “ รหัสกลุ่มสมาชิก......
่ -สกุล..............
ผู้แทนของเครือข่าย.......... ชือ
ขอแสดงความเห็นต่อร่างมติฯ ในส่วนของ
....ข้อแถลงเจตนารมณ์ทางนโยบาย และ/หรือ ส่วนนํา
และ/หรือ ข้อที่……. โดยขอเสนอว่า .....”

กติกาของสมาชิกสมัชชาฯ ที่ร่วมประชุมผ่านระบบประชุม Zoom Meeting
1. ให้สมาชิกฯ เข้าสู่ระบบประชุม Zoom ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่องต่อ 1 รหัส
2. ให้สมาชิกฯ Rename ชื่อของตนเองในระบบประชุม Zoom เป็น “ รหัสสมาชิก ชื่อกลุ่มเครือข่าย (หรือชื่อสกุลตนเอง)”
เช่น “MA0006 ขอนแก่น”, “Co0100999 รักชาติ แดนไทย”
3. ปิดไมค์ตลอดการประชุมจนกว่า Host ผู้ควบคุมการประชุมจะอนุญาต และสมาชิกฯ ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบ
4. เปิดกล้องตลอดการประชุม และโปรดแต่งกายสุภาพ
่ สารมีประสิทธิภาพที่สด
5. ให้สมาชิกฯ กําหนดผู้แทนของกลุ่มเพียง 1 ท่านในการสื่อสารกับที่ประชุม เพื่อให้การสือ
ุ

