ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับผูส้ งั เกตการณ์
๑. ความเป็นมา
ด้วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ในมาตรา ๔๑ และ ๔๒ จึงกาหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) จัดให้มี
สมัช ชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(คจ.สช.)
ทาหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเกี่ยวกับการประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในมาตรา ๔๓ กาหนดให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันก่อนการประชุม
และมาตรา ๔๔ กาหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะเข้า ร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งใด ให้
สมัครลงทะเบียนสาหรับการประชุมครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด ตาม
แบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด และคณะกรรมการฯจะกาหนดให้เชิญ
บุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วยก็ได้”

๒. “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” คืออะไร
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ” หมายถึง กระบวนการระดับชาติที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่การมีข้อเสนอนโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม

๓. หลักการสาคัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓.๑ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม
ในการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ถกแถลง ปรึกษาหารือ เพื่อกาหนดทิศทางแนวนโยบาย
ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตาม ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็น
เจ้าของนโยบายสาธารณะร่วมกัน รวมถึงเป็นกระบวนการที่เอื้อให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะดังกล่าวด้วย
๓.๒ เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ตลอดจนการกาหนดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๓.๓ เป็นกระบวนการทางานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปั ญหาที่ยาก
และซับซ้อน โดยการสานพลังของ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังทางภาครัฐ-การเมือง
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๔. ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
๔.๑ สมาชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย ที่เข้าร่วมประชุมตามจานวนที่คณะกรรมการกาหนด และได้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในนามกลุ่มเครือข่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ่มเครือข่ายพื้นที่
(๒) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน
(๓) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ
(๔) กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง
(๕) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น
๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๓ ผู้สังเกตการณ์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญ หรือได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการให้เข้าร่วมประชุมใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ที่มาลง ทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
๔.๔ กลุ่มอื่น ๆ หมายถึง คณะทางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น คณะกรรมการขับเคลื่อน
และติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด

๕. กติกาและแนวทางการดาเนินการประชุม
๕.๑ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม
๕.๒ ประธานมีหน้าที่และอานาจในการดูแลความเรียบร้อยของการประชุม
๕.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมมีหน้าที่และสิทธิในการให้ความเห็นต่อเอกสารการประชุม หรือขอแก้ไขร่างมติของ
แต่ล ะระเบีย บวาระที่ได้รั บ มอบหมายในฐานะผู้ แทนกลุ่ มเครือข่ายในที่ประชุม พิจารณาให้ การ
รับรองมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ในการประชุม
๕.๔ ผู้เข้าร่วมประชุมควรตรงต่อเวลา มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ ไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียใน
ระหว่างการประชุม ยกเว้ น เพื่ อใช้ป ระกอบการทางาน รวมถึง การปิด เสี ย งโทรศั พท์แ ละไม่ใ ช้
โทรศัพท์ในระหว่างการประชุม และปฏิบัติตามกฎของสถานที่ประชุม
๕.๕ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้
อย่างสมานฉันท์
๔.๖ ผู้สังเกตการณ์ มีสิทธิแสดงความเห็นได้ในกรณีที่ประธานในที่ประชุมเรียนเชิญหรือขอคาปรึกษา โดย
ความเห็นดังกล่าวเป็นข้อแนะนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขความถูกต้อง
ของเอกสาร ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่างมติ
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๖. ระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น
คณะกรรมการฯ ได้ ก าหนดระเบี ย บวาระที่ จ ะพิ จ ารณาในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔ ประเด็น ได้แก่
๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs)
๒) การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social
Responsibility for Child Health)
๔) การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม
โดยท่า นสามารถดู ร ายละเอี ย ดเนื้ อ หาในแต่ ล ะประเด็ น ได้ ที่ www.samatcha.org ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๗. ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุม
กาหนดจัดการประชุมฯ ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซน
ทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๘. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
๘.๑ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมฯ ในฐานะผู้สังเกตการณ์สามารถขอสิทธิการลงทะเบียนได้โดย
วิธีการใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
๑) Download แบบฟอร์มการสมัครลงทะเบียนฯ ที่ www.samatcha.org แล้วกรอกข้อมูลส่งมา
ที่ E-mail samatcha@nationalhealth.or.th
๒) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครลงทะเบียนฯ แนบท้ายประกาศนี้ให้ครบถ้วน แล้ว ส่งด้วย
ตนเอง หรือส่งทางโทรสาร หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เลขที่ ๘๘/๓๙ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ หมู่ที่ ๔
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรสาร ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๑ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๒-๙๑๑๔
๘.๒ กาหนดส่งใบสมัครลงทะเบียน
- ส่งใบสมัครถึงฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
- กรณีส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายเลขานุการฯจะถือวันที่ประทับตราบนซองจดหมายของไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร
- กรณีส่งทางโทรสารและ E-mail ฝ่ายเลขานุการฯ จะถือวันที่สานักงานได้รับเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร

หน้า ๓

๘.๓ กาหนดแจ้งผลการพิจารณาการรับลงทะเบียนเข้าประชุม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาการได้รับสิทธิลงทะเบียน ให้ท่านได้ทราบทาง
เว็บไซต์ www.samatcha.org ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. หลักเกณฑ์พิจารณารับลงทะเบียนเข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้สังเกตการณ์
คณะกรรมการฯ มีหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครลงทะเบียนให้เข้าประชุม ดังนี้
๑) พิจารณาเรียงตามลาดับวันเวลา ที่ฝ่ายเลขานุการได้รับใบสมัครลงทะเบียน
๒) พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลในใบสมัคร และเอกสารหลักฐานแนบใบสมัคร
๓) พิจารณาถึงการกระจายของการเป็นสมาชิกองค์กร/หน่วยงาน/วิชาชีพ/กลุ่มสนใจ
๔) พิจารณารับลงทะเบียนตามจานวนที่นั่งที่คณะกรรมการฯกาหนด

๑๐. สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้สังเกตการณ์
๑) เอกสารประกอบการประชุม
๒) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๓) เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ห้องเสวนานโยบาย
สาธารณะ และลานสมัชชาสุขภาพ
หมายเหตุ

ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทะเบี ย นจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางมาร่ ว มประชุ ม
ค่าอาหาร และค่าที่พักด้วยตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจจา เรืองไทย
(นายกิจจา เรืองไทย)
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
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