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สารบญั 

 หนา้ 

คาํนาํ ๑ 

 ส่วนนาํ 

ความหมายและความสาํคัญของสมัชชาสุขภาพ ๓ 

ประเภทและความเช่ือมโยงสมัชชาสขุภาพ ๖ 

คุณลักษณะสาํคัญของสมัชชาสขุภาพ ๙ 

ทศิทางการพัฒนาสมัชชาสขุภาพ ๑๓ 

หลักเกณฑก์ารสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ 

๒๐ 

 ส่วนหลกั 

แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ ๒๒ 

• การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๒๒ 

๑. การจัดกลไกดาํเนินงานที่เป็นพหุภาคี ๒๓ 

๒. การจัดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสขุภาพจังหวัด ๒๖ 

๓. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ๒๘ 

๔. การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏบัิติ ๓๓ 

๕. การจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปฏบัิติการต่างๆ  ๓๔ 

๖. การสื่อสารทางสังคม ๓๔ 

๗. การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ ๓๖ 

๘. การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ๓๙ 

๙. การติดตามและประเมินผล ๔๐ 

• การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่อื่นๆ  ๔๓ 
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 หนา้ 

แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ๔๓ 

๑. การกาํหนดประเดน็ ๔๕ 

๒. การกาํหนดกลไกการทาํงาน ๔๖ 

๓. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง ๔๘ 

๔. การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ๔๙ 

    ๔.๑ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ๔๙ 

    ๔.๒ การจัดประชุมสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ๕๐ 

    ๔.๓ การขับเคล่ือนมติสมัชชาสขุภาพสู่การปฏบัิติ ๕๑ 

๕. การเคล่ือนไหวทางสังคม ๕๒ 

    ๕.๑ การจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ ๕๒ 

    ๕.๒ การสื่อสารทางสงัคม ๕๓ 

๖. การจัดการความรู้ ๕๔ 

๗. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน ๕๕ 

การจัดการนิติกรรมและการเงิน ๕๗ 

 ส่วนเสริม 

ถาม-ตอบเพ่ือความเข้าใจ ๖๒ 

ภาคผนวก  

- ผนวก ๑ ประกาศ คสช. เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการจัดและการสนับสนุน

การจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๗๐ 

- ผนวก ๒ ประกาศสาํนักงาน เร่ือง แนวทางการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชา

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

๗๔ 

- ผนวก ๓ ตัวอย่างการจัดกลุ่มเครือข่ายเพ่ือกาํหนดเป็นสมาชิกสมัชชาสขุภาพ

จังหวัด 

๙๗ 
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 หนา้ 

- ผนวก ๔ เอกสารประกอบการทาํข้อตกลงต่างๆ ๑๐๔ 

- ผนวก ๕ ข้อตกลงเพ่ือการปฏบัิติงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๑๐๕ 

- ผนวก ๖ เอกสารด้านการเงินและบัญชี ๑๑๐ 
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คํานาํ 

 พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ความหมายสขุภาพใหม่ ที่กินความกว้าง ว่าหมายถึง “สุข

ภาวะทั้งด้านกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” ให้มีการจัดทาํ 

“ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ” (National Health Statue) เพ่ือกาํหนดทศิทางและนโยบาย

ด้านสุขภาพของประเทศที่เป็นไปในทิศทาง “สรา้งนําซ่อม” สาํหรับให้ทุกภาคส่วนในสังคมใช้อ้างอิงใน

การทาํงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างกว้างขวาง เพราะสุขภาพเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง

ร่วมกนัดูแลและรับผิดชอบ  

ระบบสุขภาพตามความหมายในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จึงหมายถึง “ระบบทั้งมวลที่เกีย่วขอ้ง

กบัสุขภาพ

 พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ ให้ความสาํคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคม ตามแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงกาํหนดให้มีเคร่ืองมือทาํงานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพ(healthy public policy) ตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion strategy)ที่สบื

เน่ืองมาจากกฎบัตรออตตาวา เม่ือปี ๒๕๒๙ ได้แก่ สมชัชาสุขภาพ (health assembly)และการ

ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ(health impact assessment) เป็นต้น 

” ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะระบบการบริการทางแพทย์และสาธารณสขุเทา่น้ัน 

 การดําเนินงานตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ที่ มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมเป็นกรรมการ ทาํหน้าที่ดูแล 

สนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เกิดผลดีที่เป็นรูปธรรมแก่การสร้าง

เสริมสุขภาวะของประชาชนและสังคม มีสํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ทาํหน้าที่เป็น

หน่วยงานเลขานุการ 

 ตามมาตรา ๔๐ ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ กาํหนดให้ คสช.และ สช.มีหน้าที่สนับสนุนการใช้

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ สช.จึงจัดทาํแนวทางฯ น้ีข้ึน เพ่ือให้ทุก

ฝ่ายที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ซ่ึงแนวทางฯ ฉบับน้ี ได้ปรับปรุงและพัฒนามาจากแนวทางฯ 

ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๓  
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สช.ขอขอบคุณแกนนาํสมัชชาสขุภาพจังหวัดชุมพร กาญจนบุรี สมุทรสาคร น่าน ระยอง นครปฐม 

ลพบุรี หนองบัวลาํภ ูอุดรธานี สกลนคร และนครศรีธรรมราช ที่ช่วยให้คาํแนะนาํในการปรับแนวทางฯ น้ี 

ด้วย  

หากท่านใดมีข้อแนะนาํประการใด กรุณาแจ้งให้ สช.ทราบด้วย เพ่ือจะได้ใช้ประกอบการพัฒนา

และปรับปรุงในโอกาสต่อไป จักเป็นพระคุณ 

 

สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(สช.) 

๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๕ 
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ความหมายและความสาํคญัของสมชัชาสุขภาพ 

ส่วนนาํ 

• นโยบายสาธารณะคืออะไร 

ในทศันะเดิมที่มองภาครัฐเป็นศูนย์กลาง มักให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า หมายถงึ

นโยบายของรัฐที่เป็นทางการ แต่ในทศันะใหม่ที่ให้ความสาํคัญกบัประชาชนและสงัคมมากข้ึน มี

การให้ความหมาย “นโยบายสาธารณะ”ไว้อย่างกว้าง ว่าหมายถึง “ทิศทางหรือแนวทางทีส่งัคม

โดยรวมเห็นวา่ หรือเชือ่วา่ควรดาํเนินการไปในทิศทางนัน้  ซึง่รวมไปถึงนโยบายสาธารณะทัง้ที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการของภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ย” 

 

• นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพคืออะไร 

 “นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ” มีความหมายที่ใช้กนัอย่างเป็นสากล ว่าหมายถึง 

“นโยบายสาธารณะทีแ่สดงความห่วงใยอย่างชดัเจนในเรือ่งสขุภาพ พรอ้มทีจ่ะรบัผิดชอบต่อ

ผลกระทบทางสขุภาพทีอ่าจเกิดข้ึนจากนโยบายนัน้ ขณะเดียวกนักเ็ป็นนโยบายทีมุ่่งสรา้งเสริม

ส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ทางสงัคม และกายภาพ ทีเ่อ้ือต่อการมีชีวติทีมี่สขุภาพดี และมุ่งใหป้ระชาชนมี

ทางเลือก และสามารถเขา้ถึงทางเลือกทีก่่อใหเ้กิดสขุภาพดีได”้ 

• กระบวนการนโยบายสาธารณะทีดี่ควรเป็นอย่างไร (อ้างองิศ.นพ.ประเวศ วะส)ี 

กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี ควรประกอบด้วยกุศล ๓ ประการ คือ 

(๑)เป็นกระบวนการทางปัญญา มีการใช้หลักฐานข้อเทจ็จริงที่ผ่านการวิเคราะห์

สงัเคราะห์มาอย่างดี จนเป็น “ความรู้” ที่เรียกว่าเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะที่อยู่บนฐานของ

ความรู้ (knowledge–based policy formulation) 

(๒)เป็นกระบวนการทางสังคม เน่ืองจากนโยบายสาธารณะมีผลกระทบต่อสงัคม

ทั้งหมดอย่างมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สังคมจึงควรได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทร่วมเรียนรู้ ร่วม

กาํหนดนโยบาย ด้วยกระบวนการที่เปิดเผยและโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 

(๓)กระบวนการทางศีลธรรม กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณและตัวนโยบาย

สาธารณะ ควรมีอุดมคติเพ่ือความถูกต้องดีงาม และเพ่ือประโยชน์สขุของคนทั้งมวล ไม่แฝงเร้น

เพ่ือประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม 

นโยบายสาธารณะทีดี่ จึงต้องเป็นนโยบายสาธารณะที่นาํไปสู่ความถูกต้องเป็นธรรม และ

ประโยชน์สขุของมหาชน  

กระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Public Policy 

Process: PPPP) ถ้าทาํให้ดีและกว้างขวาง จะเป็นกระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสงัคม 

และกระบวนการทางศีลธรรม ไปพร้อมๆกนั เป็นการตอบสนองพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า 

“ให้แผ่นดินน้ีมีธรรมครอง และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม”  



 

๔ 

 

 

• สมชัชาสุขภาพ ปิดช่องว่างระหว่างภาครฐัและประชาชน 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามระบอบประชาธปิไตยแบบตัวแทน รัฐบาลและกลไกของรัฐมี

หน้าที่กาํหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ และดาํเนินการให้เกดิผลเป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการ

และความจาํเป็นของประชาชน  

ในขณะที่ประชาชนและสงัคมส่วนหน่ึง กมี็เจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในเร่ืองต่างๆ และพร้อมที่

จะกาํหนดอนาคตหรือนโยบายสาธารณะต่างๆเอง ตามแนวทางประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม มากข้ึน

ตามลาํดับ มิได้มีแต่มีความต้องการพ่ึงรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ที่ผ่านๆมาประชาชนและสงัคมยังขาด

เคร่ืองมือทาํงานพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรม  

กระบวนการสมัชชาสขุภาพ ถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่เข้ามาปิดช่องว่างการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ความสาํคัญในคุณค่าของทุกฝ่ายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั อนั

ประกอบด้วยฝ่ายการเมืองทุกระดับ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ภาค

สงัคม อนัได้แก่ ประชาชน นักธุรกจิ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และประชาสงัคมต่างๆ และภาควชิาการ

และวชิาชีพต่างๆ ตามยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภเูขา เพ่ือร่วมกนัขับเคล่ือนงานที่ยาก ๆ ให้เป็น

ผลสาํเรจ็ แม้ในทางปฏบัิติ การมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคส่วนยังขาดความสมดุล แต่กเ็ป็นเร่ืองที่สมควร

พัฒนาในก้าวหน้าต่อไปได้ (ดูแผนภาพที่ ๑) 
 

 
แผนภาพที่ ๑

 

 แสดงความสาํคัญของสมัชชาสขุภาพต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วม 

 

 



 

๕ 

 

• ความหมายของสมชัชาสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“สมชัชาสุขภาพ” ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมายความว่า “กระบวนการทีใ่หป้ระชาชนและ

หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งไดร่้วมแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละเรียนรูอ้ย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การ

เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน  โดยจดัใหมี้การประชุมอย่าง

เป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”   

• ความหมายของสมชัชาสุขภาพทีเ่ขา้ใจไดอ้ย่างง่าย  

“สมชัชาสุขภาพ” หมายถึง “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ ทีเ่นน้การมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์สามเหลีย่มเขย้ือนภเูขา โดยมีการใชค้วามรูเ้ป็นฐานการทํางาน และ

สรา้งความสมานฉันท์ในสงัคม มีการบริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดน้โยบาย

สาธารณะเพือ่สุขภาพทีดี่ และมีการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยช่องทางและวิธีการที่

หลากหลาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 

 

ประเภทและความเช่ือมโยงของสมชัชาสุขภาพ 

 

• สมชัชาสุขภาพมี ๓ ประเภท     

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ กาํหนดสาระสาํคัญเกี่ยวกับ “สมัชชาสุขภาพ” ไว้ใน

มาตรา ๔๐-๔๕ โดยกาํหนดให้มีสมัชชาสุขภาพ ๓ ประเภท คือ (๑)สมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่(Area- 

specific Health Assembly : AHA) (๒)สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น(Issue-specific Health 

Assembly : IHA) และ(๓)สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly: NHA) 

“สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที”่ หมายความว่า สมัชชาสุขภาพที่ใช้อาณาบริเวณในเชิง

ภมิูศาสตร์ ภมิูนิเวศ ภมิูวัฒนธรรม หรือชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นขอบเขตในการดาํเนินงาน  

“สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็” หมายความว่า สมัชชาสขุภาพที่ใช้ประเดน็สาธารณะเป็น

ขอบเขตในการดาํเนินงาน  
 

• ความสมัพนัธก์นัของสมชัชาสุขภาพทั้ง ๓ ประเภท 

สมัชชาสขุภาพทั้ง ๓ ประเภท มีความเช่ือมโยงสมัพันธก์นั (ดูแผนภาพที ่๒) 

 

 
 

 

แผนภาพที ่๒
 

 แสดงระบบ กลไก และความเชือ่มโยงของสมชัชาสุขภาพ 



 

๗ 

 

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบโดย “คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาติ”(คจสช.) ที่แต่งตั้งโดย คสช.เป็นปีๆไป 

สาํหรับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพ่ือ

พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ จัดโดยหน่วยงานหรือองค์กรภาคีเครือข่ายใดๆที่สนใจ

กไ็ด้ เน่ืองจากสมัชชาสุขภาพเป็นเคร่ืองมือสาธารณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน ทั้งน้ี จะ

ขอรับการสนับสนุนจาก สช.หรือไม่กไ็ด้ 

คสช. ได้แต่งต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพการสนับสนุนการจัด

กระบวนการสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีแ่ละสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น”(คพส.) เพ่ือช่วยให้คาํปรึกษา

แกส่ช.ในการพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาสมัชชาสขุภาพทั้ง ๒ ประเภทน้ีด้วย 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้ง ๓ ประเภท มีทั้งความเป็นอิสระ แต่มีความเช่ือมโยงหนุนเสริมกัน

ตามสมควร เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบายบางเร่ืองที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ อาจถูกนาํเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคจสช.เพ่ือเข้าสู่สมัชชา

สขุภาพแห่งชาติกไ็ด้ ในขณะเดียวกันมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอาจถูกนาํไป

พิจารณาหรือขับเคล่ือนต่อในกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ก็

ได้ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนาํเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี อาจมีการนาํไป

รับฟังความเหน็จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็กไ็ด้ โดยความสัมพันธ์

กนัเหล่าน้ีเป็นไปได้ตามความเหมาะสม ไม่มีรูปแบบกฎเกณฑท์ี่ตายตัว 

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ อันได้แก่ มติ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เกิดจากสมัชชาสุขภาพทั้ง ๓ 

ประเภท สามารถนําไปสู่การปฏิบัติด้วยช่องทาง รูปแบบ หรือวิธีการที่หลากหลาย ตามแต่หน่วยงาน 

องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ เน่ืองจาก มติหรือข้อเสนอต่างๆเหล่าน้ัน ถือว่าทุก

ภาคส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงสามารถนําไปขับเคล่ือนหรือผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

หลากกหลาย ไม่ผูกขาดความเป็นเจ้าของไว้ที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด โดย คสช.ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการ

ขบัเคลือ่นและติดตามมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ”(คมส.)ข้ึนมาทาํหน้าที่ติดตามดูแลเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ

ด้วย 

ทั้งน้ี หากมองกระบวนการสมัชชาสขุภาพในเชิงความสัมพันธท์ี่เกี่ยวโยงกบัพ้ืนที่ อาจเหน็ถึง

ความสมัพันธอ์กีแง่มุมหน่ึง ดงัน้ี (ดังแผนภาพที่ ๓) 

 



 

๘ 

 

 
 

 

แผนภาพที่ ๓
 

 แสดงความเช่ือมโยงของสมัชชาสุขภาพประเภทต่างๆ 

 พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ กาํหนดให้จัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ ๑ 

คร้ัง ส่วนสมัชชาสขุภาพประเภทอื่น ไม่มีการกาํหนดที่ตายตัว  

 เพ่ือเป็นการสร้างฐานการพัฒนาประเทศที่เข้มแขง็ จึงควรมีการสนับสนุนการจัดกระบวนการ

สมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ที่หลากหลายและกว้างขวาง เพ่ือให้เกดิ

กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพที่หลากหลาย 

 ดังน้ัน นอกจากการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติเป็นประจาํทุกปีแล้ว จึงควรมีการจัด “สมชัชา

สุขภาพจังหวัด” (Provincial Health Assembly: PHA) เป็นประจาํทุกปีด้วย เพ่ือเป็นการเสริมความ

เข้มแขง็ในพ้ืนที่ และหนุนเสริมเช่ือมโยงกบัการพัฒนาสมัชชาสขุภาพแห่งชาติไปพร้อมๆกนัด้วย 

 นอกจากน้ี ยังอาจสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ ในรูปแบบ

อื่นๆ ทั้งที่เลก็หรือใหญ่กว่าระดับจังหวัด ตามความเหมาะสมด้วย เช่น สมัชชาสขุภาพกลุ่มจังหวัด 

สมัชชาสขุภาพอนุภาค สมัชชาสขุภาพภาค หรือสมัชชาสุขภาพตามพ้ืนที่ภมิูนิเวศหรือภมิูวัฒนธรรม 

สมัชชาสขุภาพอาํเภอ สมัชชาสขุภาพตาํบล เป็นต้น  

สาํหรับการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ กส็ามารถทาํได้หลากหลาย เช่น 

สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการจัดการลุ่มนํา้ สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยสขุภาพ

เดก็และเยาวชน สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพ 

สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการแก้ปัญหานํา้หนักเกนิและโรคอ้วน เป็นต้น 

 



 

๙ 

 

คุณลกัษณะสําคญัของสมชัชาสุขภาพ 

 

เม่ือ ๑๐ ปีที่แล้ว สมัชชาสขุภาพเพ่ิงเกิดใหม่ ไม่มีใครรู้จักและเข้าใจมาก่อน เม่ือมีการพัฒนา

กระบวนการสมัชชาสขุภาพมาเร่ือยๆ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 

ทาํให้สมัชชาสขุภาพมีความชัดเจนเพ่ิมข้ึนตามลาํดับ 

 สมชัชาสุขภาพไม่ใช่การจดัประชุมทัว่ไป ไม่ใช่เวทสีาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ 

ไม่ใช่เวทวิีชาการ ไม่ใช่เวทเีสวนา แต่สมัชชาสุขภาพ เป็น “กระบวนการพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบาย

สาธารณะเพือ่สขุภาพทีเ่นน้การมีส่วนร่วม” ที่มีลักษณะเฉพาะ คือมี “คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค”์ ๖ 

ประการ หรือที่เรียกว่า “เพชร ๖ เหล่ียม” ดังน้ี (ดูแผนภาพที่ ๔) 

 

แผนภาพที่ ๔

(๑)มีกลไกการจดัการเป็นพหภุาคี  

  กระบวนการสมชัชาสขุภาพที่พึงประสงค์ 

สมัชชาสขุภาพเป็นเคร่ืองมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพที่เนน้การมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง 

ซ่ึงต้องการการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ดังน้ัน กลไกบริหารจดัการที่ทาํหน้าที่ออกแบบ วางแผน และดูแล

การดาํเนินงานตลอดวงจร ต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะ และมีความสามารถในด้านการประสานงานและการบริหารจัดการ จึงควรประกอบไปด้วย

ตัวแทนจากทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ และภาคประชาชน เข้ามาทาํงานร่วมกันแบบ



 

๑๐ 

 

หุ้นส่วน (partnership) โดยมีภาคส่วนใดเป็นแกนหลักกไ็ด้ ทั้งน้ี อาจจัดตั้งในรูปของคณะทาํงาน หรือ

คณะกรรมการ หรือกลุ่มคนทาํงาน ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกไ็ด้ 

หากกลไกการจัดการ มีเพียงแต่ภาคส่วนใดภาคส่วนเดียว มักจะไม่สามารถสร้างความร่วมมือ

อย่างกว้างขวางได้ และกระบวนการสมัชชาสขุภาพอาจเสยีสมดุล 

 

(๒)มีประเด็นพิจารณาชดัเจน ที่สอดคลอ้งกบัธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ และใช้

ความรูแ้ละความรกัเป็นฐานสําคญัในการทํางาน   

สมัชชาสุขภาพไม่ใช่เวทีประชุมเสนอปัญหา หรือเวทีแสดงความคิดเห็นทั่วไป แต่เป็น

กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพที่ดี ที่ทุกฝ่ายเหน็พ้องต้องกัน 

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงต้องมีการกาํหนดประเดน็หรือเร่ืองที่จะพิจารณาให้ชัดเจน มีการ

ทาํงานทางวิชาการเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ของเร่ือง และมีการจัดทาํร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

หรือข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพพิจารณา และหาฉันทามติ

ร่วมกัน ซ่ึงประเดน็ที่นาํมาพิจารณา อาจเป็นเร่ืองใกล้ตัว เป็นประเดน็เลก็ๆที่เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ หรือ

เป็นประเดน็ใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้างกไ็ด้ แล้วแต่การพิจารณาร่วมกันโดยผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจเป็นการ

ต่อยอดผลักดันการดาํเนินงานทางนโยบายในเร่ืองเดิม หรือเร่ืองใหม่กไ็ด้ รวมไปถึงการติดตามการปฏบัิติ

ตามมติเดิมๆ ด้วยกไ็ด้ 

การกาํหนดประเดน็เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสขุภาพ มีวิธกีารได้หลายอย่าง ได้แก่ การเปิด

โอกาสให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆเสนอประเดน็ จากน้ันคณะกรรมการหรือคณะทาํงานจัดสมัชชาสุขภาพเป็นผู้

พิจารณาเลือกประเดน็ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึน หรืออาจประชุมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือกาํหนดประเดน็ 

หรืออาจให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเสนอประเดน็เลยกไ็ด้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและความ

พร้อมที่แตกต่างกนั 

ทั้งน้ี ประเดน็ต่างๆที่นาํเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ ควรสอดคล้องกับทิศทางของ

ระบบสุขภาพที่ปรากฏอยู่ใน “ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ” ที่จัดทาํข้ึนตามพ.ร.บ.สุขภาพ

แห่งชาติด้วย 

กระบวนการสมชัชาสุขภาพที่ดี นอกจากการใชค้วามรูเ้ป็นฐาน(evidence-based policy 

process) แลว้ ยงัเป็นการทํางานที่วางอยู่บนหลกัการของความเป็นกลัยาณมิตร (compassion-based 

policy process) ด้วย 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดี ควรเคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของกันและกัน ในฐานะเพ่ือน

มนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน ทาํงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่รังเกียจเดียดฉันทก์ัน ไม่แบ่งพรรคแบ่ง

พวก พูดคุยทาํงานร่วมกนัด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ควบคู่ไปกับการใช้เหตุผล แม้เหน็ต่างกัน 

กอ็ยู่ร่วมกนัและทาํงานด้วยกนัได้ 

กระบวนการสมัชชาสขุภาพจึงต้องการการออกแบบและมีการดาํเนินการด้วยความประณีต 

 



 

๑๑ 

 

(๓)มีการจัดกระบวนการอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ มีการประเมินและพฒันาอย่าง

ต่อเนือ่ง  

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ไม่ใช่การ

ประชุมเป็นคร้ังๆ เท่าน้ัน จึงต้องมีการจัดกระบวนการอย่างมีแบบแผน(pattern)และดาํเนินการอย่างเป็น

ระบบ(systematic) ตั้งแต่ก่อนการประชุมจนไปถึงหลังการประชุม ซ่ึงต้องมีการทาํงานอย่างต่อเน่ือง เป็น

วงจรไปเร่ือยๆ  

ตั้งแต่การวางแผนจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพ การจัดกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

เปิดให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกระบวนการอย่างกว้างขวาง การดาํเนินการให้ได้มาซ่ึงประเดน็ การกาํหนด

ประเดน็ การทาํงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การหาฉันทามติต่อข้อเสนอ การนาํ

บทเรียน ประสบการณ์และปฏบัิติการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสื่อสารทางสังคมให้

สาธารณะได้รับรู้และมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม การขับเคล่ือนและผลักดันมติข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่

การปฏบัิติ รวมถึงการติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนากระบวนการอย่างต่อเน่ืองเป็นวงจร 

 

(๔)ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ในทุกขั้นตอน 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นทาํงานตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงต้องเป็น

กระบวนการที่ให้ความสาํคัญกบัการมีส่วนร่วมอย่างเทา่เทยีมกนัของผู้คนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่เลือก

ยากดีมีจน ไม่เลือกพวก เลือกข้าง ไม่เลือกคุณวุฒิ วัยวุฒิ และควรคํานึงถึงการเปิดโอกาสให้มีการ

แสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้คนแต่และกลุ่มหมู่ โดยไม่ยึด

ติดรูปแบบวิธกีารอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นทางการหรือตายตัวเทา่น้ัน  

ตัวอย่างเช่น กลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มอาจไม่ถนัดการแสดงความคิดเหน็หรือจุดยืนของตนเองด้วย

การอ่าน การเขียน หรือการพูดในที่ประชุม กค็วรจัดกระบวนการให้ได้แสดงออกผ่านวิธกีารอื่นที่เหมาะสม

เพ่ือให้เสยีงทุกเสยีงจากทุกกลุ่มหมู่ได้รับการรับฟังด้วย 

 

(๕)มีการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบติัทีเ่ป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ง   

ผลสาํเร็จของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ไม่ได้อยู่ที่การประชุมสมัชชาสุขภาพจบลง และได้มติ

หรือข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันเท่าน้ัน  แต่หมายถึงการขับเคล่ือนและผลักดันมติหรือข้อเสนอเหล่าน้ัน

ไปสู่การปฏบัิติจนเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ซ่ึงมีได้หลายช่องทาง ได้แก ่ การขับเคล่ือนผ่านการปฏบัิติของ

หน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ ผ่านการดาํเนินการโดยองค์กร ภาคี กลุ่มเครือข่าย ชุมชนต่างๆ และประชาชน

เองด้วย  

นอกจากน้ี กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ยังหมายความรวมไปถึงการติดตาม ทวงถาม กระตุ้น 

เรียกร้อง เฝ้าระวัง และผลักดันให้มติต่างๆเกดิการปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมอกีด้วย 

ซ่ึงบทบาทหน้าที่เหล่าน้ี ยังคงเป็นของกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของ

กระบวนการสมัชชาสขุภาพด้วยกนั 

  



 

๑๒ 

 

(๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ฏิบติัการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม และมีการสื่อสารทางสงัคม

ตลอดทั้งกระบวนการ  

  กระบวนการสมัชชาสขุภาพให้ความสาํคัญกบั “การเรียนรูร่้วมกนั” ของทุกภาคส่วนในสังคม ไป

พร้อมๆกับการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน 

(Interactive learning through action)  

ตัวกระบวนการสมัชชาสุขภาพเอง กส็ามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการเรียนรู้ร่วมกันอย่างหน่ึง

ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติ สรุปบทเรียน และพัฒนาต่อยอดไปอย่างไม่

หยุดน่ิง  

ในขณะเดียวกนั ภายในวงจรการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเอง กค็วรมีการนาํเอาบทเรียนหรือ 

ประสบการณ์การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะต่างๆ หรือการปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงานองค์กรภาคี

เครือข่ายต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม มานาํเสนอเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย ซ่ึงจะทาํให้สมัชชา

สขุภาพมีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวามากข้ึนด้วย ซ่ึงการดาํเนินการในส่วนน้ี นอกจากการได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัแล้ว ยังมีผลทาํให้สงัคมเกดิการเคล่ือนไหว และมีการพัฒนาไปพร้อมๆกนัด้วย 

นอกจากน้ี เพ่ือให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆได้มีโอกาสรับรู้และมีส่วนร่วมกับกระบวนการสมัชชา

สุขภาพ ควรมีการสื่อสารทางสังคมด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านสื่อสารมวลชนสาขาต่างๆ วิทยุชมชน สื่อ

ท้องถิ่น social media เป็นต้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมสมัชชาสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓ 

 

ทิศทางการพฒันาสมชัชาสุขภาพ 

 

การพฒันาสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีการพัฒนาอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ มาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่มี 

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดยมี คจสช.ทาํหน้าที่กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ดูแลการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตลอดทั้งปี มีการจัดกลุ่มเครือข่าย(constituency)เพ่ือเปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึงและเท่าเทยีมกัน มีการเปิดรับข้อเสนอประเดน็ที่กลุ่มเครือข่าย

ต่างๆต้องการให้บรรจุเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในสมัชชาฯ มีการกาํหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก

ประเดน็ มีการทาํงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือร่างมติที่จะนาํเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาฯ 

มีการรับฟังความเหน็ต่อร่างมติผ่านช่องทางที่หลากหลาย มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้

สมาชิกสมัชชาฯพิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อร่างมติ มีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองต่างๆที่

เกี่ยวข้อง มีการจัดประชุมวิชาการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเร่ืองต่างๆ มีการสื่อสารทางสังคมให้

ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และมีการเสนอมติและ

ขับเคล่ือนมติสู่การปฏบัิติหลายช่องทาง  

นอกจากน้ียังได้จัดให้มีการประเมินผลการดาํเนินงานและสรุปบทเรียนเพ่ือการพัฒนาต่อเน่ือง

เป็นประจาํทุกปี 

 

การพฒันาสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นทีแ่ละสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

เม่ือ ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ คสช. ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

พ้ืนทีแ่ละสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็” (คพส.) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ กลไก และการ

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ให้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่เช่ือมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้มี

การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการประเมินผลสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็อย่างต่อเน่ือง 



 

๑๔ 

 

คพส. ได้จัดทาํ “วิสยัทศัน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีแ่ละสมชัชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น (๒๕๕๕-๒๕๕๗)”  โดยกาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และ

สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ไว้ดังน้ี (ดูแผนภาพที ่๕) 

 

แผนภาพที ่๕

วิสยัทศัน ์(Vision) 

 แสดงยุทธศาสตรก์ารพฒันาสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่และสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ของ คพส. 

“สานพลังเครือข่ายในพ้ืนที่และเชิงประเดน็เพ่ือสร้างสขุภาวะ” (สู่การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหล่ือมลํา้) 

เป้าประสงค ์(Goals) ประกอบด้วย ๔ เป้าประสงค์หลัก ดังน้ี 

(๑)กลไกสมัชชาสุขภาพมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ สมัชชา

สขุภาพ เป็นเคร่ืองมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วม จึงจาํเป็นต้องมีกลไกที่ทาํหน้าที่

ออกแบบ วางแผนและการดาํเนินงานที่มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  



 

๑๕ 

 

(๒)ภาคส่วนต่างๆ มีศักยภาพและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแขง็และกว้างขวาง สมัชชาสุขภาพ เป็น

เคร่ืองมือของสาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถนาํไปใช้เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่องค์กร หน่วยงาน และพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการจัดกระบวนการที่มีแบบแผน เป็นระบบ 

และมีความยืดหยุ่น 

(๓)มติสมัชชาสุขภาพมีการนาํไปสู่การปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ประกอบด้วยข้ันตอน ๓ ระยะ คือ กระบวนการต้นนํา้ (การเกิดประเด็นนโยบาย และการกําหนด

ทางเลือก) กระบวนการกลางนํา้ (การตัดสินใจเชิงนโยบาย) และกระบวนการปลายนํา้ (การนาํนโยบาย

ไปสู่การปฏบัิติ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบาย) ซ่ึงแต่ละระยะมีความสาํคัญไม่ย่ิงหย่อน

ไปกว่ากัน  ในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงต้องให้ความสาํคัญกับกระบวนการนโยบาย ทั้ง ๓ 

ระยะ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กระบวนการปลายนํา้ ซ่ึงจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนมติสมัชชา

สขุภาพให้เกดิผลในทางปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการเฉพาะด้วย 

(๔)เช่ือมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย และระดับสากล สมัชชา

สุขภาพเป็นเคร่ืองมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ของการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ จึงควรมีความเช่ือมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย และการ

เคล่ือนไหวเกี่ยวกบัสขุภาพในระดับสากล โดยมีความเช่ือมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต้ังแต่การเสนอ

ประเดน็ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้ข้อคิดเหน็ต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย การหาฉันทามติร่วมกัน 

การนาํมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่การปฏบัิติ การติดตามและรายงานผลที่เกิดข้ึน  มีความเช่ือมโยงกับ

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย โดยมีการนาํแนวคิดหลักการของสมัชชาสุขภาพ ไปใช้ในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะอื่นๆที่มีเป้าหมายเพ่ือ “สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํา้” ทั้งในระดับพ้ืนที่และใน

ระดับประเดน็ และมีการเช่ือมโยงแนวคิดสมัชชาสุขภาพกับการขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพ ทั้งในระดับ

ภมิูภาคและระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก ดงัน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาศักยภาพและความผูกพันของแกนนาํสมัชชาสุขภาพทุกระดับ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแกนนํา กลไกสมัชชาสุขภาพให้มีสมรรถนะสูงในการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ มีเป้าหมายให้ แกนนาํ และกลไกสมัชชาสุขภาพทุกระดับมีศักยภาพในการใช้

กระบวนการสมัชชาสขุภาพ 



 

๑๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์

สมัชชาสขุภาพอย่างจริงจัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันใช้กระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ขยายแนวคิดและสนับสนุนให้

หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ นาํกระบวนการสมัชชาสขุภาพไปใช้หรือปรับใช้อย่างกว้างขวาง 

 ประเดน็ยทุธศาสตรที์ ่๓ สื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างการยอมรับและมี

ส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีเป้าหมายให้หน่วยงานองค์กร 

และภาคีเครือข่ายต่างๆได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วมใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเพ่ือการพัฒนา 

นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วม  

 

ทิศทางการพฒันาสมชัชาสุขภาพในทศวรรษที ่๒ 

เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สช.ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้จัดประชุมวิชชาการ 

“๑ทศวรรษสมชัชาสุขภาพ” ข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสรุปบทเรียนและองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

สมัชชาสขุภาพ ซ่ึงมีการทดลองดาํเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ก่อนที่จะมีพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และมีการ

ดาํเนินการเม่ือมีพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติแล้ว  

ที่ประชุมได้สรุปสาระสาํคัญเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพ สาํหรับการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ ๒ ไว้ดังน้ี (ดู

แผนภาพที ่๖) 



 

๑๗ 

 

 

แผนภาพที ่๖

สองมิติของสมชัชาสุขภาพ 

 แสดง มิติ คุณค่า และกลยุทธ ์การพฒันาสมชัชาสุขภาพในทศวรรษที ่๒ 

สมัชชาสุขภาพมีมิติสาํคัญ ๒ ประการ เสมือน ๒ด้านของเหรียญที่อยู่คู่กัน คือ ด้านหน่ึง เป็น

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม และอีกด้านหน่ึงเป็นกระบวนการที่

ทาํให้สงัคมเกดิการเคล่ือนไหว 

สีคุ่ณค่าของสมชัชาสุขภาพ 

สมัชชาสขุภาพมีคุณค่าที่สาํคัญ ๔ ประการ คือ 

(๑)เป็นกระบวนการพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพทีเ่นน้การมีส่วนร่วม 

(๒)เป็นกระบวนการหรือเครือ่งมือหนึง่ของการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาส

ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้วยกัน ไม่ใช่รอแต่พ่ึงพิงภาครัฐเพียงด้าน

เดียว 



 

๑๘ 

 

(๓)เป็นกระบวนการเสริมพลงัอํานาจภาคประชาชนและสงัคม เน่ืองจากเปิดให้ภาคประชาชนมี

บทบาทร่วมกาํหนดและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะได้อย่างเป็นจริง และช่วยหนุนเสริมให้ภาคประชาชนมี

ศักยภาพในการทาํงานสาธารณะมากข้ึน 

(๔)เป็นกระบวนการทีท่าํใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรียนรูเ้รือ่งราวต่างๆ ผ่านการปฏิบติัร่วมกนัอย่าง

ต่อเนือ่ง เน่ืองจากมีการเปิดให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมกันพัฒนาทั้ง

นโยบายสาธารณะและปฏบัิติการต่างๆ ไปด้วยกนัตลอดกระบวนการ 

หา้กลยุทธก์ารพฒันาสมชัชาสุขภาพ 

การพัฒนาสมัชชาสุขภาพในทศวรรษที่ ๒ สามารถดําเนินการด้วยกลยุทธ์ ๕ ประการ ซ่ึง

สอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ คพส. เสนอแนะไว้ คือ 

(๑)การสรา้งสมดลุระหวา่ง ๓ ภาคส่วน และเพ่ิมความเป็นเจา้ของ ที่ผ่านมา ภาคีภาครัฐและภาค

วิชาการวิชาชีพ ยังให้ความสนใจและเข้าร่วมใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพไม่มากเท่ากับภาคประชาชน ทาํ

ให้กระบวนการสมัชชาสขุภาพยังไม่เกดิความสมดุลเทา่ที่ควร  

ดังน้ัน การพัฒนาสมัชชาสุขภาพในช่วงต่อไปจึงต้องให้ความสาํคัญกับการสร้างความเข้าใจ สร้าง

สมรรถนะ และสร้างความเป็นเจ้าของ เพ่ือหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ นาํสมัชชาสุขภาพไปใช้ใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย

ต่างๆ ได้มากข้ึน 

(๒)พัฒนาความเป็นระบบและมีแบบแผน ผสมผสานความเป็นธรรมชาติที่หลากหลาย 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดี ควรมีแบบแผนที่ชัดเจน และมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับ และเข้าร่วมได้อย่างเสมอกนั  

ในขณะเดียวกันกไ็ม่ควรปิดกั้นการจัดสมัชชาสุขภาพในรูปแบบง่ายๆ ที่เป็นธรรมชาติ สอดคล้อง

กบัวิถชีีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่างๆที่มีความหลากหลายด้วย 

(๓)พัฒนาศักยภาพแกนนํา ภาคีเครือข่ายต่างๆ แกนนําและภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จาํเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีความสามารถจัดกระบวนการได้ดี  

ดังน้ันจึงจาํเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง 



 

๑๙ 

 

(๔)เนน้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นโยบายสาธารณะหรือ

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ไม่ว่าดีเพียงใด หากไม่มีการปฏิบัติ กไ็ม่มี

ประโยชน์อนัใดเลย ดังน้ันการแสวงหาช่องทางและวิธีการที่ทาํให้นโยบายเกิดการปฏบัิติ ทั้งจากหน่วยงาน

ของรัฐ และจากองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงเป็นเร่ืองสาํคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการจัดกระบวนการให้

ได้มาซ่ึงข้อเสนอใดๆ  

ซ่ึงหากสามารถทาํให้นโยบายสาธารณะหรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากสมัชชาสุขภาพเกิดการ

ปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมมากเท่าใด กจ็ะทาํให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพมีความหมายและมีคุณค่า

มากข้ึนเทา่น้ัน 

(๕)หนุนเสริมเชือ่มโยงกบัการปฏิรูปประเทศไทยและเชือ่มสากล กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควร

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนโยบายสาธารณะและการเคล่ือนไหวทางสังคมที่กว้างกว่าเร่ืองสุขภาพ 

ดังน้ัน จึงควรพัฒนาสมัชชาสขุภาพไปในทศิทางที่เสริมกับกระบวนการปฏรูิประเทศไทยที่มีการก่อตัวและ

ขับเคล่ือนอยู่ในสังคมไทย และควรเช่ือมโยงการพัฒนากับการเคล่ือนไหวด้านสุขภาพในระดับสากลด้วย

เช่น การทาํงานทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายสากลที่กาํลังผลักดันแนวความคิดเร่ือง การให้คาํนึงถึงเร่ือง

สขุภาพในทุกๆนโยบายสาธารณะ (Health in All Policy) ซ่ึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพของประเทศไทย

สอดคล้องกบัเร่ืองน้ีอยู่แล้ว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐ 

 

หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที ่ 

หรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

   

เพ่ือให้การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ เป็น

กลไกและกระบวนการสาํคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเตม็ที่ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จึงได้จัดทาํประกาศคณะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น(คพส.)ได้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯดังกล่าว เพ่ือให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของสงัคมที่เปล่ียนไป 

เดือนมกราคม ๒๕๕๕  คสช. ได้เหน็ชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง 

“หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัและการสนับสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีห่รือสมชัชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๕” แทนหลักเกณฑฯ์ฉบับเดิม (ดูภาคผนวก ๑ หน้า ๗๐) 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๗ แสดงการสนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะ

ประเดน็ 

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ประกาศ คสช. ประกาศสํานกังาน 

มา ตร า  ๔๐  ก า ร จั ด สมั ช ช า

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น หรือ

สนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกนั

เ พ่ือจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ป ร ะ เ ด็ น  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ คสช. 

กาํหนด 

เร่ืองหลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการ

จัดและการสนับสนุนการจัด

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

พ .ศ .๒๕๕๕ (ป รับปรุ ง จ า ก   

ฉบบัฯ พ.ศ.๒๕๕๐) 

• แนวทางการสนับสนุนการจัด

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ 

• แนวทาง(Guideline) การจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เฉพ า ะ พ้ืน ที่ แ ล ะ สมั ช ช า

สขุภาพเฉพาะประเดน็ 



 

๒๑ 

 

เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯที่ คสช. กาํหนด ที่ผ่านมาสช.ได้ออก

ประกาศ เร่ือง “แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๑” และได้ปรับปรุงเป็นฉบับที่ ๒ เม่ือปี ๒๕๕๓  

ต่อมาเม่ือ คสช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ฉบับใหม่เม่ือปี ๒๕๕๕  สช. จึงได้

ปรับปรุงและออกประกาศ เร่ือง “แนวทางการจดัและการสนบัสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีแ่ละ

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๕” เป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน (ดูภาคผนวก ๒ หน้า ๗๔) 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

   

ส่วนหลกั 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นไปอย่างมีแบบแผน(pattern)และเป็นระบบ 

(systematic) สาํนักงานจึงได้จัดทาํแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ข้ึน ตามประกาศ คสช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการ

จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให้หน่วยงาน องค์กร 

ภาคีเครือข่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ หรือประยุกต์ใช้ตามความ

เหมาะสมกบัสถานการณแ์ละสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 

แนวทางการจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที ่

 

กรณีการจดัสมชัชาสุขภาพจงัหวดั (Provincial Health Assembly: PHA) 

สมชัชาสุขภาพจงัหวดั หมายความว่า กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพ ที่ใช้พ้ืนที่จังหวัดเป็นขอบเขตดาํเนินการ เปิดให้กลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาค

ประชาสังคม/เอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคราชการ/การเมืองได้เข้ามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มี

ข้ันตอนการจัดกระบวนการดังน้ี (ดูแผนภาพที่ ๘ และ ๙)  

 
 

แผนภาพที่ ๘ แสดงข้ันตอน “การจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัด” 



 

๒๓ 

 

 
แผนภาพที ่๙

 
 แสดงวงจรกระบวนการสมชัชาสุขภาพแห่งชาติและสมชัชาสุขภาพจงัหวดั 

๑. การจดักลไกดําเนนิงานทีเ่ป็นพหภุาคี 

 

๑.๑ หน่วยเลขานุการกิจ สมชัชาสุขภาพจังหวดั(นลส.) 

          เน่ืองจากการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด เป็นงานที่ต้องดาํเนินการอย่างเป็น

วงจรและต่อเน่ือง ไม่ไช่กิจกรรมที่จัดเป็นคร้ังคราว ดังน้ัน จาํเป็นต้องมี “หน่วยเลขานุการกิจ สมัชชา

สุขภาพจังหวัด”(นลส.) เป็นหน่วยบริหารจัดการขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว  (autonomous micro 

management unit) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนภายใต้การดูแลสนับสนุนของหน่วยงาน หรือองค์กรหน่ึงองค์กรใดใน

จังหวัดกไ็ด้ แลว้แต่การตกลงกนัของภาคีเครือข่ายในจงัหวดันั้นๆ เช่น อยู่ภายใต้การดูแลสนับสนุนของ

สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น หรือมูลนิธิ หรือสมาคมสาธารณะ

ประโยชน์อื่น เป็นต้น 

นลส. ทาํหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) โดย

ควรมีผู้ทาํงานแบบบางเวลาที่แน่นอน(permanent parttime staff) หรือเตม็เวลา(full time staff) ๑-๓ 

คน สุดแล้วแต่ความพร้อมของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน ทาํหน้าที่บริหารจัดการ

กระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัดอย่างครบวงจร 



 

๒๔ 

 

เพ่ือให้ นลส.ทํางานแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี  จึงควรจัดมี “คณะทํางานบริหาร” ที่

ประกอบด้วยตัวแทนแกนนาํขององค์กรภาคี ๓ ภาคส่วน ในระดับที่เป็นผู้ได้รับการยอมรับสูง(มีบารมี) มี

อาวุโสมากพอสมควร จาํนวนประมาณ ๓-๘ คน ทาํหน้าที่กาํกับทศิทางการทาํงาน ดูแลและสนับสนุนการ

ทาํงานของ นลส. ให้เป็นไปได้อย่างดีและมีธรรมาภิบาล0

1 

นลส. มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี  

(๑) เป็นหน่วยเลขานุการให้กบัคจ.สจ. 

(๒) บริหารงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

(๓) ประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัด เพ่ือร่วมใช้

กระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัด สาํหรับการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมี

ส่วนร่วม เพ่ือให้เกดิการปฏบัิติ ที่เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 (๔) ประสานงานกบัสาํนักงานเพ่ือให้การจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัดเป็นไป

ตามแผน 

(๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลเครือข่ายภาคีและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ระบบการสื่อสารทางสังคม ระบบการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ และระบบการติดตามและ

ประเมินผล อย่างต่อเน่ือง 

(๖) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คจสจ.มอบหมาย หรือตามที่สช.ขอความร่วมมือ 

 

 

แผนภาพที่ ๑๐ แสดงโครงสร้างกลไกจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

                                                           
1
 ธรรมาภิบาล หมายความวา่ คุณลกัษณะของการบริหารหรือการปกครองเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ มี

คุณภาพและเกิดความคุม้ค่า ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์ ประชาชนไดรั้บการอาํนวย

ความสะดวก ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและมีการประเมินผลการปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 



 

๒๕ 

 

 

 อน่ึง จากการทาํงานสมัชชาสุขภาพที่ผ่านๆมา ทาํให้ค้นพบร่วมกนัว่า แกนนาํที่ทาํหน้าที่บริหาร

จัดการงานเกี่ยวกบักระบวนการสมัชชาสขุภาพที่ดี ควรมีคุณลักษณะสาํคัญ ๕ ประการ (๕ ตัวจ๊ีด) ซ่ึง

คุณลักษณะสาํคัญเหล่าน้ี อาจอยู่ในบุคคลหลายคนที่เข้ามาช่วยกนัทาํงาน หรือในคนเดยีวกไ็ด้ คือ 

(๑) เป็นนักประสานงาน  มีความสามารถในการเช่ือมประสานกบัองค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ ใน

ทุกภาคส่วนได้ด ีเป็นคนกว้างขวาง รู้จักผู้คนและเครือข่ายต่างๆมาก  มีจิตสาธารณะ เช่ือม่ันในการทาํงาน

แบบมีส่วนร่วม ให้เกยีรติคน สภุาพอ่อนน้อม มีมนุษยสมัพันธด์ี พูดจาน่ารับฟัง น่าเช่ือถือ และถูก

กาละเทศะ 

(๒) เป็นนักวิชาการ ชอบการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล หลักฐาน องค์ความรู้ทางวิชาการ 

ศึกษาสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทาํหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เช่ือถือสาํหรับใช้สนับสนุน

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  และการแก้ปัญหาต่างๆ ชอบจัดการความรู้ การ

ประเมินผลและสรุปบทเรียนต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ  นักวิจัย หรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีจิต

สาธารณะ ชอบทาํประโยชน์เพ่ือสงัคม ชอบทาํงานกบัภาคส่วนต่างๆ ไม่อยู่แต่กบัตาํราหรือข้อมูลทาง

วิชาการเทา่น้ัน 

(๓) เป็นนักยุทธศาสตร์ รอบรู้ ลุ่มลึก มองการณ์ไกล มีช้ันเชิง มองคนและสถานการณเ์ป็น ชอบ

วางแผน สามารถช่วยกาํหนดจังหวะก้าวและกลยุทธ์ในการทาํงานขับเคล่ือนกระบวนการต่างๆได้ถูกจังหวะ

และเวลา มีจิตใจสาธารณะ คิดและทาํเพ่ือสงัคม  

(๔) เป็นนักสื่อสาร ชอบการสื่อสารกบัผู้อื่นและกบัสังคม มีเครือข่ายการสื่อสารที่กว้างขวางและ

หลากหลาย ชอบนาํเสนอเร่ืองเล่าและเร่ืองราวเกี่ยวกบัการดาํเนินงานสาธารณะต่างๆ มีความรวดเรว็ 

คล่องตวัและมีศิลปะในการสื่อสาร และชอบทาํงานร่วมกับผู้อื่น  

(๕) เป็นนักจัดการ ชอบการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาต่างๆ รู้งานบริหารจัดการ ต่อรองเป็น 

ทาํงานเป็นระบบ มีความคล่องตัว รวดเรว็ รู้จักจังหวะการทาํงาน ชอบการมีส่วนร่วม ซ่ือสตัย์ ไว้วางใจได้ดี 

ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 

๑.๒ คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพจงัหวดั(คจ.สจ.)  

 

ให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด” (คจ.สจ.) เป็นปีๆ ไป โดย

เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ัง หรือในกรณีที่มีความจําเป็น อาจให้สาํนักงานแต่งตั้งกไ็ด้ มี

กรรมการจํานวน ๑๕-๒๕ คน ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาค

วิชาการ และภาคสงัคม ในจังหวัดน้ันๆ ในสดัส่วนที่เหมาะสม (โดยควรมีตัวแทนภาคสังคมในสัดส่วนที่สูง

กว่า) ทั้งน้ี ควรคาํนึงถงึสดัส่วนด้านเพศด้วย  



 

๒๖ 

 

ประธานคจสจ. ควรเป็นบุคคลผู้ได้รับการยอมรับสูง และมีความสามารถสูงในการเช่ือม

ประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งน้ี ควรมีการหมุนเวียนตัวแทนจาก ๓ ภาคส่วนสลับสับเปล่ียนกัน

เป็นประธานตามความเหมาะสม 

คจ.สจ. มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

 (๑) ) อํานวยการ วางแผน ติดตาม กํากับ และตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการจัด

กระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัดอย่างครบวงจรทั้งขาข้ึนและขาเคล่ือน ตลอดทั้งปี 

(๒) ให้ปรึกษาแก่คณะทาํงานบริหาร และนลส.  

(๓) ประสาน สร้างความเข้าใจ เชิญชวน และสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร ภาคี

เครือข่ายต่างๆในจังหวัด ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชา

สขุภาพจังหวัดอย่างต่อเน่ือง  

(๔) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมประชุมสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติในแต่ละปี 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน เพ่ือดาํเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ

จาํเป็น เช่น คณะทาํงานวิชาการ คณะทาํงานดาํเนินการประชุม คณะทาํงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

คณะทาํงานสื่อสารทางสงัคม เป็นต้น 

(๕)อื่นๆตามที่คสช. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสช.ขอความร่วมมือ เช่น การจัดเวทรัีบ

ฟังความเหน็ต่อร่างมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

   

๒.การจดักลุ่มเครือข่าย (Constituency)สมาชิกสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

  สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ที่เปิดพ้ืนที่

สาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมได้อย่างกว้างขวางดังน้ันจําเป็นต้องมีการจัดกลุ่มเครือข่ายเพ่ือให้

หน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ ได้มีตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกการ

ประชุมสมัชชาสขุภาพอย่างเทา่เทยีมกนั  

 การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกเ็ช่นเดียวกัน ควรมีการจัดกลุ่มเครือข่าย(Constituency)  หน่วยงาน 

องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคสงัคมด้วย 

 

๒.๑ ความหมาย 

กลุ่มเครือข่ายในจังหวัด  หมายถึง  กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายขององค์กร หรือกลุ่ม

ของหน่วยงานในจังหวัดที่มีการดาํเนินกิจกรรมไปในแนวทางเดียวกัน หรือมีเป้าหมาย หรือความสนใจใน

ประเดน็คล้ายกัน  และมีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กัน ในที่น้ีหมายรวมกลุ่มเครือข่ายในเชิงพ้ืนที่ทาง

ภมิูศาสตร์เดียวกนัด้วย 

 

๒.๒ ประเภทกลุ่มเครือข่าย  จาํแนกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 



 

๒๗ 

 

(๑) กลุ่มเครือข่ายตามพ้ืนที่ แบ่งกลุ่มเครือข่ายตามพ้ืนที่อาํเภอ หรือกลุ่มอาํเภอ สาํหรับจังหวัด

ใหญ่ หรือตามพ้ืนที่ตาํบล สาํหรับจังหวัดขนาดเลก็ที่มีจาํนวนอาํเภอน้อย 

(๒) กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ซ่ึงครอบคลุมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วน

ภมิูภาคของกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

อยู่ในจังหวัด 

(๓) กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรภาควิชาการ ซ่ึงครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา วิทยาเขต สาํนักงาน สมาคม ศูนย์วิจัย หน่วยงานและองค์กรช่ือต่างๆที่ทาํงานเกี่ยวกับ

วิชาการ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  

(๔) กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน ซ่ึงครอบคลุมทั้งมูลนิธิ สมาคม ชมรม 

สภาสมาพันธ ์เครือข่าย  และกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ที่มีการรวมตัวกันทาํงาน

ด้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 

การจัดกลุ่มเครือข่ายในแต่ละจังหวัด อาจจัดกลุ่มเครือข่ายอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ กลุ่ม

เครือข่าย เพ่ือให้องค์กรทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้อย่างทั่วถึง 

และควรมีการทบทวนเพ่ือปรับเพ่ิมจัดกลุ่มเครือข่ายให้เหมาะสมย่ิงข้ึนทุกๆปีด้วย  

(ดูตัวอย่างการจัดกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสขุภาพจังหวัดได้ในผนวก ๓ หน้า ๙๗) 

 

๒.๓ บทบาทหนา้ทีข่องผูแ้ทนกลุ่มเครือข่าย 
 

 เพ่ือให้การมีส่วนร่วมต่อการทาํงานตามกระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัดเป็นไปได้จริงแต่ละกลุ่ม

เครือข่ายควรกาํหนดให้มีผู้แทนกลุ่มเครือข่าย จาํนวนอย่างน้อย ๑ คน หรืออาจมากกว่า ๑ คนกไ็ด้ โดย

ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ ได้แก่ 

 ๒.๓.๑ ช่วงก่อนการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด  

  (๑) ประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆในกลุ่มเครือข่ายของตน และระหว่างกลุ่มเครือข่ายของตน

กบัหน่วยเลขานุการกจิฯ (นลส.) 

  (๒) ประสานงานเพ่ือเสนอประเดน็เกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือให้ คจสจ. พิจารณากาํหนดเป็นระเบียบ

วาระการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

 (๓) ประสานงาน และดาํเนินการเพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายของตนได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเหน็ต่อร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆที่จาํนาํเข้าพิจารณาในกระประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

 (๔) ประสานงานเพ่ือให้มีการกาํหนดผู้แทนกลุ่มเครือข่ายของตน เพ่ือเข้าร่วมประชุมสมัชชา

สุขภาพจังหวัด ตามจาํนวนที่ คจสจ. กาํหนด (ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ เข้าร่วมในนามของกลุ่มเครือข่าย 

ไม่ใช่ในนามบุคคล) 

 (๕) ช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาํเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดในข้ันตอนต่างๆตาม

ความเหมาะสม 
 

  ๒.๓.๒ ระหว่างการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด  



 

๒๘ 

 

  (๑) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ตามระบบ กฎเกณฑ์ และกติกา

การประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

  (๒) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และร่วมกจิกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
 (๓) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ควรติดตามการประชุม

สมัชชาสขุภาพจังหวัดและแสดงความเหน็ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆตามความเหมาะสม  
       

 ๒.๓.๓ หลังการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

          (๑) ประสานงาน และสื่อสารให้สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายของตนทราบถึงผลการประชุมสมัชชา

สขุภาพจังหวัด และข้อมติต่างๆที่เกดิข้ึน 

          (๒) ประสานและดาํเนินการต่างๆเพ่ือสนับสนุน ขับเคล่ือน และผลักดันด้วยวิธีการและช่องทาง

ต่างๆ เพ่ือให้มติสมัชชาสขุภาพจังหวัดเกดิการปฏบัิติที่เป็นรูปธรรม 

(๓) ช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความคืบหน้าในการดาํเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมติ

สมัชชาสขุภาพจังหวัด 
(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อ คจสจ. และ นลส. เพ่ือการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

อย่างตามที่เหน็สมควร 

 

๒.๔ แนวทางการจดักลุ่มเครือข่าย 

  ควรทาํการวิเคราะห์หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัด เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท

หน้าที่ ทศิทางการดาํเนินงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิธกีารทาํงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดกลุ่ม

เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสขุภาพจังหวัด โดยอาจใช้หลัก  I-N-N-H คือ Individual วิเคราะห์แกนนาํบุคคล 

Node วิเคราะห์องค์กร Network วิเคราะห์เครือข่ายหรือกลุ่มต่างๆ Hub วิเคราะห์ให้เหน็บุคคลที่สามารถ

เช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆได้  รวมถึงการจัดกระบวนการทาํความเข้าใจเพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ

กระบวนการสมัชชาสขุภาพตลอดวงจร และอาจมีการกาํหนดบทบาทการทาํงานร่วมกนั ทั้งการพัฒนาและ

การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการเช่ือมโยงกับกระบวนการสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติด้วย 

 

๓. การพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ถือเป็นหัวใจสาํคัญหน่ึงของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

 

๓.๑ ขั้นตอนการกําหนดประเด็น  

 ประกอบด้วย ๒ ข้ันตอนย่อย คือ 



 

๒๙ 

 

๓.๑.๑ การเปิดรบัขอ้เสนอประเด็นสําหรบัการพฒันาเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย  

ในการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ควรเปิดโอกาสและช่องทางต่างๆที่เหมาะสมให้กับกลุ่ม

เครือข่ายทุกภาคส่วนได้เสนอประเดน็เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพจังหวัด  เพ่ือสร้างระบบที่ทาํให้

เกดิการมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนอย่างกว้างขวาง ซ่ึง คจ.สจ. อาจกาํหนดวิธต่ีางๆ เช่น 

(๑) แจ้งเวียนให้หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เสนอประเดน็ให้ 

คจ.สจ. พิจารณาคัดเลือก 

(๒) จัดเวทีให้หน่วยงาน องค์กร และกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่สนใจ ได้ศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สขุภาพในจังหวัด และร่วมกนัเลือกประเดน็ 

(๓) พิจารณาจากประเด็นที่ได้จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ย่อยๆอื่นในจังหวัด เพ่ือยกระดับต่อยอดเป็นประเดน็ระดับจังหวัด 

(๔) พิจารณาจากประเด็นที่เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ซ่ึงมีความ

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถานการณ์ในจังหวัด ซ่ึงคจ.สจ.เหน็ว่ามีความสาํคัญสูง และคิดว่าควรนาํมา

พัฒนาต่อยอดในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอีก กอ็าจเลือกมาเป็นประเดน็พัฒนาและขับเคล่ือน

เชิงนโยบายต่อเน่ืองในจังหวัดได้ 

ในการเสนอและพิจารณาประเด็นสุขภาพต่างๆ ควรมีการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือแสดงให้เหน็ภาพรวมของสถานการณ์ ระดับความรุนแรงและผลกระทบ ทั้ง

ด้านบวกและลบต่อสุขภาพด้วย โดยควรใช้สาระสาํคัญใน “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เป็น

กรอบอ้างองิในการพิจารณาประเดน็ด้วย  

๓.๑.๒ การคดัเลือกประเด็นเพือ่กําหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสมชัชาสุขภาพ

จงัหวดั 

คจ.สจ. ควรกาํหนดเกณฑ์สาํหรับการพิจารณาคัดเลือกประเดน็ โดยคาํนึงถึง

แง่มุมต่างๆ ได้แก่  

• ความสําคัญของปัญหา โดยดูผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันทั้งในระดับ

พ้ืนที่และระดับชาติ และความซับซ้อนที่ต้องร่วมกนัแก้ไขปัญหาหลายภาคส่วน  

• ความรุนแรงของปัญหา จาํนวนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นสาเหตุของการตายที่สาํคัญ เป็นภาระโรคที่

สาํคัญ เป็นพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงทางสขุภาพที่สาํคัญ หรือมีความรุนแรงในมิติอื่นๆ 

• ความสนใจของสาธารณะ  มีองค์กร หน่วยงานและกลุ่มเครือข่ายสนใจมากน้อยเพียงใด และ

สอดคล้องกบัสถานการณ์ของจังหวัดหรือไม่ 

• ความเป็นไปไดใ้นการผลกัดนันโยบายสู่ความสาํเร็จ ดูจากความพร้อมทางวิชาการ ความเป็นไปได้

ในการประสานให้เกิดส่วนร่วมเพ่ือให้นโยบายเกิดผลสาํเร็จ และการมีองค์กรเจ้าภาพในการ

ขับเคล่ือนและติดตามมติอย่างต่อเน่ือง 

เม่ือคัดเลือกได้ประเดน็แล้ว คจ.สจ. ควรประกาศให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ และ

สาธารณะทราบ ด้วยช่องทางและวิธีการต่างๆที่เหมาะสม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทราบ และจะได้เข้าร่วม

กระบวนการในข้ันตอนต่อไปได้อย่างทั่วถึง  



 

๓๐ 

 

 

๓.๒ ขั้นตอนการทํางานวิชาการเพือ่พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

 เม่ือได้ประเดน็แล้ว ต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาํหรับประเดน็น้ันๆ เพ่ือนาํเข้าสู่การ

พิจารณาร่วมกันในข้ันตอนต่อๆไป ซ่ึงจาํเป็นต้องมีการทาํงานทางวิชาการรองรับการพัฒนาข้อเสนอเชิง

นโยบายเหล่าน้ัน เพ่ือให้ได้นโยบายสาธารณะที่วางอยู่บนฐานความรู้(evidence based public policy)โดย

อาจต้ังคณะทาํงานทางวิชาการเลก็ๆ หรือทมีทาํงานทางวิชาการเลก็ๆ หรือมอบหมายในกลุ่มนักวิชาการไป

ทาํงานกไ็ด้ ซ่ึงอาจมีข้ันตอนย่อยในการทาํงาน ดังน้ี  

ข้ันตอนย่อยที่ ๑ การพฒันาเอกสารร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย  เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์ สงัเคราะห์

ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ(Evidence-based) จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผลการศึกษาวิจัย การสาํรวจ การจัด

เวทย่ีอยเพ่ือระดมสมอง เป็นต้น เพ่ือจัดทาํเป็นเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนาํเข้าสู่

การประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด ซ่ึงควรมีเร่ืองที่ควรศึกษา ได้แก่ 

• สถานการณ์ของประเด็นปัญหา  เพ่ือแสดงความเป็นมา สถานการณ์ ความสาํคัญของประเดน็

น้ันๆ ระดับความรุนแรงและผลกระทบ ทั้งด้านบวกและลบ ต่อระบบสุขภาพ และสุขภาวะของ

ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงผลกระทบทางด้านสงัคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม  

• ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็น วิเคราะห์องค์กร ภาคีที่มีส่วนได้เสียใน

ประเดน็น้ันๆ และความสมัพันธท์ี่เกี่ยวข้องกบัองค์กรภาคีต่างๆ  

• กฎระเบียบ ขอ้บงัคับ กฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แสดงถึงกฎหมาย ข้อบังต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับประเดน็น้ันๆ และการดาํเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเดน็น้ันๆ ทั้งในระดับชาติ 

ระดับจังหวัด หรือชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

• จดุอ่อน จดุแขง็ ของการจดัการปัญหาทีผ่่านมา และทางออกทีส่าํคญั เป็นการทบทวนกระบวนการ

แก้ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต ว่ามีจุดอ่อน จุดแขง็ ที่ทาํให้บรรลุผลหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่

วางไว้อย่างไร 

ข้ันตอนย่อยที่ ๒ จดัทาํเอกสารร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย เพ่ือใช้เป็นเอกสารพิจารณาของกลุ่มเครือข่าย

ต่างๆ  โดยเอกสารน้ีควรมีเน้ือหาสาระประกอบด้วย (๑)สถานการณ์ปัญหา ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมาย/กฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และจุดอ่อน จุดแขง็ ของการดาํเนินการที่ผ่านมาเสนอทางเลือก

เชิงนโยบายของการแก้ปัญหาน้ันๆ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือเป้าหมายที่ต้องการ (๒)ข้อเสนอ

ทางเลือกเชิงนโยบาย สาํหรับการแก้ปัญหาน้ันๆ เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือนําไปสู่เป้าหมายที่

ต้องการ 

ข้ันตอนย่อยที่ ๓ รบัฟังความเห็นต่อเอกสารร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย เม่ือได้เอกสารร่างข้อเสนอเชิง

นโยบายแล้ว คจ.สจ. ควรจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็จากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เป็นเบ้ืองต้น  



 

๓๑ 

 

เพ่ือให้คณะทาํงาน/ทมีวิชาการนาํมาปรับปรุงร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน โดยอาจทาํโดยส่ง

เอกสารไปให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆให้ความคิดเหน็ หรือจัดเวทกีารจัดสมัชชาสุขภาพย่อยตามประเดน็ต่างๆ 

หรือจัดเวทีสมัชชาสุขภาพตามพ้ืนที่ย่อย หรือจัดเวทีประชุมเตรียมตัวก่อนการประชุมสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด หรือวิธกีารอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

ข้ันตอนย่อยที่ ๔ ปรับปรุงเอกสารร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย หลังจากการรับฟังความเห็นจากกลุ่ม

เครือข่ายต่างๆแล้ว  คณะทาํงานทางวิชาการกป็รับปรุงร่างข้อเสนอเชิงนโยบายอีกรอบหน่ึง ส่งให้กลุ่ม

เครือข่ายต่างๆได้ศึกษาและเตรียมเข้าร่วมพิจารณาในการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด ในลาํดับถัดไป 

๓.๓ ขั้นตอนการจดัประชมุสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

การ จัดประชุ มสมัชชา สุขภาพ จังหวั ด  ถื อ เ ป็นงานที่ สํา คัญอย่ า งห นึ่ ง ใ น

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

(๑) การแสวงหาฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายที่นําเข้าพิจารณา (๒) การจัดกิจกรรมนาํกรณีศึกษา 

และการปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพในประเดน็ต่างๆ ที่

เป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆและผู้สนใจอื่นๆ และ 

(๓) การติดตามและผลักดัน เพ่ือขับเคล่ือนมติสมัชชาสขุภาพต่างๆ โดยมีกจิกรรมสาํคัญๆ ได้แก่  

๓.๓.๑ การกําหนดผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

อาจแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ  

(๑) สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ๔

ประเภท (ตามข้อ๒.๒) 

(๒) ผู้สังเกตการณ์ หมายถึง ผู้ที่คจสจ.เชิญหรืออนุญาตให้เข้าร่วมสังเกตการณ์

การประชุม เช่น นักศึกษา นักวิชาการ ผู้อื่นจากภายนอกจังหวัด เป็นต้น 

๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่คจสจ. เชิญเข้าร่วมประชุม ในฐานะเป็นบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถ หรือมีบทบาทพิเศษ เช่น นักวิชาการอาวุโส สส. สว. ผู้ ว่าราชการจังหวัด 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจังหวัด เป็นต้น  

๔) ประชาชนทั่วไป คจสจ.อาจเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วม

กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือกจิกรรมอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

                    ๓.๓.๒ การกําหนดบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

ประธานคจ.สจ.ทาํหน้าที่เป็นประธานการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยมีคณะทาํงานบริหาร

และทมีงาน นลส.เป็นฝ่ายเลขานุการ ซ่ึงจาํเป็นต้องมีการจัดเตรียมทมีทาํงานแผนกต่างๆ เพ่ือช่วยทาํงาน

ในบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ครบถ้วน 

คณะทาํงานต่างๆที่คจสจ.แต่งตั้งมีหน้าที่ตามที่มอบหมายไว้ในคาํสั่งแต่งตั้ง 

สมาชิกสมัชชาสุขภาพที่มาในนามกลุ่มเครือข่าย ๔ ประเภท ควรจัดที่ น่ังให้ชัดเจนตามกลุ่ม

เครือข่ายประเภทต่างๆ มีบทบาทหน้าที่และสิทธิแสดงความเห็นในนามกลุม่เครือข่ายของตน(ไม่ไช่



 

๓๒ 

 

ความคิดเหน็ส่วนตัว) ต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม  ในฐานะเป็นสมาชิก

หลักของที่ประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

สาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯอื่นๆตามข้อ ๓.๓.๑(๒) (๓) และ(๔) อาจมีสิทธิ์แสดงความเหน็ต่อร่าง

มติได้หากมีเวลาเหลือมากพอ และประธานในที่ประชุมอนุญาต 

  ๓.๓.๓ กําหนดระเบยีบวาระการประชุมสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

ให้มีการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน และดาํเนินการประชุมไปตามลําดับ เพ่ือให้

ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่เป็นสมาชิกสมัชชาสขุภาพฯได้ร่วมแสดงความคิดเหน็อย่างทั่วถึง เพ่ือหาฉันทา

มติร่วมกนัเป็นเร่ืองๆไป  

  ๓.๓.๔ การดําเนนิการประชุมสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

การประชุมสมัชชาสุขภาพเป็นเวทีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

อย่างสมานฉันท ์ซ่ึงต้องใช้ทั้งเหตุผลและความรักความเข้าใจกันและกัน ไม่ไช่เวทเีอาชนะคะคานกัน และ

ไม่ไช่เวทสีาํหรับตีสาํนวนโวหาร ดังน้ัน จึงควรมีการกาํหนดกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้การประชุม

เป็นระบบ มีส่วนร่วมจากกลุ่มเครือข่ายอย่างกว้างขวาง และเป็นไปอย่างราบร่ืน เช่น การกาํหนดเวลาให้ผู้

อภิปรายคนละ ๓-๕ นาท ีผู้อภิปรายจะได้เตรียมตัวมาล่วงหน้าและพูดเข้าประเดน็ ไม่เย่ินเย้อ วกวน ทาํ

ให้เสียเวลาอันมีค่าของที่ประชุมโดยไม่จาํเป็น การกาํหนดให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ไม่กล่าวหาว่าร้าย 

หรือใช้ถ้อยคาํรุนแรง เป็นต้น 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน ฝ่ายเลขานุการควรมีทีมอาํนวยความสะดวก ช่วยจัดคิวผู้

อภิปรายก่อนหลังตามที่มีการแสดงความจาํนง และหากเป็นไปได้ ฝ่ายเลขานุการควรจดบันทกึความเหน็

ของทุกคนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้ผู้แสดงความเห็นเขียนสรุปความเห็นของตนส่งให้ฝ่าย

เลขานุการเกบ็ไว้ด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดทาํรายงานการประชุม และการใช้อ้างองิต่อไปได้  

ในกรณีที่มีความเหน็ขัดแย้งกนัจนหาข้อสรุปไม่ได้ ควรจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือวงเลก็นอก

ห้องประชุมใหญ่ ระหว่างสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกันก่อน โดยมอบให้ผู้เหมาะสม

ทาํหน้าที่เป็นประธานการประชุมย่อยน้ัน จนเม่ือได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วจึงค่อยนาํกลับเข้ามาคุยกันต่อใน

ห้องประชุมใหญ่อกีคร้ังหน่ึง  

๓.๓.๕ การจดัทําเอกสารสรุปมติทีป่ระชมุสมชัชาสุขภาพจงัหวดั 

เม่ือร่างมติข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเดน็ต่างๆที่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสมัชชาฯตาม

ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ปรับเอกสารให้เป็นไปตามมติที่ประชุม แล้วนาํกลับ

เข้าไปให้ที่ประชุมใหญ่รับรองอีกคร้ังหน่ึงก่อนปิดประชุมสมัชชาฯ เพ่ือให้ได้เป็นฉันทมติร่วมกันของที่

ประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาสุขภาพฯแล้ว ควรทาํการเผยแพร่มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปยัง

หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมไปถึงสาธารณะด้วย เพ่ือทุกฝ่ายใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ

ผลักดัน ติดตามขับเคล่ือนมติเหล่าน้ันให้เกดิผลในทางปฏบัิติที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สดุต่อไป  

 

 



 

๓๓ 

 

๔. การขบัเคลือ่นสมชัชาสุขภาพมติสู่การปฏิบติั 

๔.๑การขบัเคลือ่นมติสมชัชาสุขภาพจงัหวดั 

การติดตาม ผลักดัน และขับเคล่ือนมติจากสมัชชาสุขภาพไปสู่การปฏบัิติเป็นงานที่มีความสาํคัญ

มาก ดังน้ัน คจสจ.ควรกาํหนดยุทธศาสตร์และแผนการทาํงานในเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ืองหลังการประชุม

สมัชชาสขุภาพฯด้วย ซ่ึงการดาํเนินการเร่ืองน้ี มีได้หลายวิธ ีหลายช่องทาง ได้แก่ 

(๑) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่ทาํงานเกี่ยวข้องกับ

มติเร่ืองน้ันๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ หรืออบจ. หรือเทศบาล หรืออบต.ต่างๆ  

หรือมูลนิธิ สมาคมต่างๆ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือทาํงานขยายผลตามมติดังกล่าวให้เข้มแข้งและ

กว้างขวางกว่าเดิม  

(๒) การทาํงานผ่านการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ

สาธารณะ โดยหวังให้สงัคมเข้ามามีสว่นร่วมผลักดันการดาํเนินการตามมติสมัชชาสขุภาพจังหวัดในวงกว้าง 

ซ่ึงอาจทาํได้ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น  การจัดแถลงข่าว การนาํเสนอผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ การสื่อสาร

ผ่านสื่อทวีี วิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน หนังสอืพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

 (๓) ในกรณีที่มติบางเร่ือง ไม่มีหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายภาคีใดทาํอยู่

ก่อน หรือมีหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายภาคีจาํนวนมากทาํงานอยู่แล้ว คจสจ.กอ็าจจัดเวทีให้มีการพูดคุย

ปรึกษาหารือกนั เพ่ือแสวงหาจุดร่วมในการขับเคล่ือนมติร่วมกนั หรืออาจจัดให้มีกลไกเฉพาะข้ึนมาทาํงาน

ร่วมกัน เช่น ให้มีคณะทาํงานเฉพาะกิจ หรือกลุ่มทาํงานเฉพาะกิจ ข้ึนมาทาํงานหรือติดตามการขับเคล่ือน

มติร่วมกนั เป็นต้น  

 (๔) ในกรณีที่คจสจ.พิจารณาเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพฯเร่ืองใดเกี่ยวข้อง

เช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานในระดับชาติ ต้องการให้คสช.ทราบ หรือให้คสช.สนับสนุนการขับเคล่ือนอย่าง

ใดกส็ามรถแจ้งคสช.หรือสช.ได้ หรือเหน็ว่าเร่ืองใดควรเสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(คจสช.)เพ่ือพิจารณาจัดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือต่อยอดยกระดับให้

เป็นเร่ืองระดับชาติ กส็ามารถเสนอได้  

 ๔.๒ การติดตามและรายงานผลการขบัเคลือ่นมติสมชัชาสุขภาพฯ 

 คจสจ.และนลส.ควรวางระบบติดตามความก้าวหน้าในการดาํเนินงานตามมติต่างๆอย่างต่อเน่ือง 

และควรนาํเข้าไปรายงานความก้าวหน้าในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปีต่อๆไปอย่างสมํ่าเสมอ

ด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติตามมติต่างๆที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งควรแสดงให้เห็นถึงปัญหา

อุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน เพ่ือที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดจะได้รับทราบ และช่วยกันหาทางแก้ไข หรือ

ช่วยกนัผลักดันขับเคล่ือนให้เกดิพลังมากย่ิงข้ึนด้วย 

 อนึง่ เน่ืองจากมติสมัชชาสุขภาพ ไม่มีอาํนาจบังคับ (ที่เรียกว่าอาํนาจแข็ง หรือ hard power)

แต่เป็นอาํนาจอ่อน (soft power) ดังนั้น ตอ้งไม่หวังใชม้ติไปบังคับหน่วยงาน องค์กร หรือภาคีใด 

ตรงกันขา้ม ควรใชม้ติสมัชชาสุขภาพฯในลักษณะเป็นเคร่ืองมือชวนกันทาํงานร่วมกัน และควรใชว้ิธี



 

๓๔ 

 

ยกย่องชื่นชมหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆที่ใหค้วามสาํคัญกับมติและนาํไปดาํเนินการอย่างเด่นชัด 

เพือ่สรา้งใหเ้กิดแรงจงูใจทางบวก 

 นอกจากน้ี ในกรณีที่มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีใดๆ ได้นาํมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปดาํเนินการ

จนเหน็เป็นรูปธรรม ควรได้เช้ือเชิญองค์กรเหล่าน้ันนาํประสบการณ์มานาํเสนอเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกันในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจําปี ในเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพย่อย หรือในเวที

สาธารณะอื่นๆที่เหมาะสมด้วย 

 

๕. การจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูป้ฏิบติัการต่างๆ ในงานประชุมสมชัชาสุขภาพจงัหวดั 

 ในการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด นอกจากเป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือหา

ฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว กิจกรรมสาํคัญอีกส่วนหน่ึงที่ควรจัดให้มีด้วย เพ่ือสร้างการเรียนรู้

ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงจะทาํให้บรรยากาศในการประชุมมีชีวิตชีวา ไม่เป็นทางการ และมีความ

เป็นธรรมชาติมากข้ึน กิจกรรมน้ันกคื็อ กิจกรรมสาธิต จัดแสดง หรือนําเสนองานที่มีปฏิบัติการจริงใน

พ้ืนที่ โดยหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายภาคต่างๆ ที่น่าสนใจ  

 ซ่ึงกิจกรรมที่จัดมานาํเสนอเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันน้ี ควรเป็นกิจกรรมที่เกี่ยว

โยงสัมพันธ์กับประเด็นที่นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพฯคร้ังน้ันๆ หรือเกี่ยวข้องกับการ

ขับเคล่ือนมติสมัชชาสขุภาพฯคร้ังที่ผ่านๆมา หรือเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่

มีการดาํเนินการมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหน่ึง หรือที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ  

 รูปแบบการจัดกิจกรรมในส่วนน้ี อาจจัดเป็นพ้ืนที่สาธารณะในรูปของ “ลานสมัชชา

สุขภาพ” ที่มีทั้งเวทกีลาง และพ้ืนที่สาํหรับนาํเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ซ่ึงคจสจ.พิจารณาแล้วและเชิญ

ให้เข้าร่วม  

 กจิกรรมในส่วนน้ี ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประชาชนในจังหวัดได้รับทราบ และ

มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยตามความเหมาะสม 

 ทั้งน้ี ควรระมัดระวังไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในส่วนน้ีมากเกินสมควร เพราะอาจไปกระทบ

ต่อกระบวนการประชุมเพ่ือแสวงหาฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ซ่ึงเป็นงานหลักของสมัชชาสุขภาพฯ 

และควรระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นการนาํเสนอกิจกรรมที่มุ่งผลประโยชน์ขององค์กร/เครือข่ายในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน ทางการเมือง เป็นต้น เพราะจะทาํให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพด้อย

คุณค่าลงไป  

 

๖. การสือ่สารทางสงัคม  

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ นอกจากมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแล้ว หัวใจสาํคัญอีกด้านหน่ึงกคื็อ การทาํให้สังคมมีความเคล่ือนไหวไป

พร้อมๆกัน ดังน้ัน การสื่อสารทางสังคม  จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะเข้ามาช่วยทาํให้ประเด็นนโยบาย

สาธารณะได้รับความสนใจจากประชานทุกภาคส่วน และเป็นช่องทางหน่ึงในการเข้าร่วมกันพัฒนาและ

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้วยกนั ให้เกดิพลังมากย่ิงข้ึน และสามารถทาํให้มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดเกิด



 

๓๕ 

 

เป็น  “วาระของจังหวัด” ที่ทุกฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าของและร่วมกันขับเคล่ือนไปสู่ความสาํเร็จที่เป็น

รูปธรรม 

 ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่มีวงจรตลอดปี ควรมีกิจกรรมสื่อสารทางสังคมทั้ง

ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัดประจาํปี   ด้วยการเชิญชวนเครือข่ายสื่อมวลชน

ในพ้ืนที่ทุกแขนง ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์  เคเบ้ิลทีวี  วิทยุชุมชน  

หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร  ศิลปินพ้ืนบ้าน ฯลฯ  โดยไม่มองว่าสื่อมวลชนเป็นเพียงช่องทางการสื่อสารเท่าน้ัน 

แต่ควรเชิญชวนกลุ่มสื่ อมวลชนต่างๆที่ มักจะสนใจเ ร่ืองราวที่ เ ป็นสาธารณะอยู ่แล้ว ได้เข้า ร่วม

กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้วยกจ็ะเป็นการดี 

 ในบางจังหวัดมีการเชิญชวนสื่อมวลขนเข้ามาร่วมพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเหน็

ต่อร่างมติข้อเสนอต่างๆ เช่น ที่ จังหวัดสงขลาเคยมีการจัด “สมัชชาสุขภาพทางอากาศ” ผ่านทาง

วิทยุกระจายเสยีง เปิดให้ประชาชนที่สนใจร่วมแสดงความคิดเหน็ต่อประเดน็ต่างๆ เป็นต้น  

 ในการทาํงานด้านการสื่อสารทางสังคมน้ี คจสจ.อาจจัดให้มีคณะทาํงานข้ึนมา เพ่ือทาํ

หน้าที่ช่วยวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร  คิดกจิกรรม และวางแผนปฏบัิติการสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและ

ประเดน็ที่มีการพิจารณาในสมัชชาสขุภาพ ร่วมไปถึงการประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆอย่างเหมาะสมด้วย  

 อน่ึง เน่ืองจาก สช.มีช่องทางสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต คือ “สถานีวิทยุและโทรทัศน์

สุขภาพแห่งชาติ” หรือ สช.ออนไลน์   เผยแพร่ทาง www.healthstation.in.th   ทาํหน้าที่เป็นสถานีกลาง

ช่วยเช่ือมการสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้ไหลเวียนและรับรู้ถึงกันกว้างขวางข้ึน  และยังมีธนาคารเสียง (Sound Bank)  

ที่สื่อต่างๆ สามารถนาํไปเผยแพร่ต่อได้   

 หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ สามารถร่วมใช้พ้ืนที่สาธารณะดังกล่าวได้ ทั้ง

การถ่ายทอดสด  การรายงานพิเศษ  การรายงานข่าว  การจัดให้มีนักข่าวพลเมือง การจัดเวทีสมัชชา

สุขภาพทางอากาศ ฯลฯ  ในขณะเดียวกันกส็ามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆได้ในรูปของวิดีโอ  เสียง  หรือ

ข่าวสารทั่วไปได้อกีด้วย 

 นอกจากน้ี ยังมีเวบ็ไซด์  www.samatcha.org ที่หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารมาให้เผยแพร่ได้อีกด้วย และสช.ยังมีหนังสือพิมพ์รายเดือน “สานพลัง เพ่ือการ

ปฏรูิประบบสขุภาพ”  ที่สามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารได้ด้วย 

 ที่สช.ยังมี  “สาํนักการสื่อสารทางสังคม”ทาํหน้าที่สนับสนุนให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการ

พัฒนานโยบายสาธษรณะเพ่ือสุขภาพด้วยการใช้เคร่ืองมือต่างๆตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเครือข่าย

http://www.healthstation.in.th/�


 

๓๖ 

 

สมัชชาสขุภาพต่างๆ สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้ช่วยประสานการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆได้อีกด้วย ซ่ึง

รวมไปถึงการปรึกษาหารือกนัเพ่ือการพัฒนางานที่เกี่ยวกบัการสื่อสารทางสงัคมได้ในระดับหน่ึง  

 

๗. การจดัการความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาข้ึนมาในช่วง

๑๐ปีที่ผ่านมา กระบวนการน้ียังต้องมีการพัฒนากนัต่อไป โดยการทาํไป เรียนรู้ไป อย่างไม่หยุดน่ิง ซ่ึงต้อง

อาศัย “การจัดการความรู้” และต้องมีการ “พัฒนาศักยภาพ”ของผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน การ

พัฒนากระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัด จาํเป็นต้องมีการดาํเนินการเกี่ยวกบั ๒ เร่ืองน้ี ดังน้ี  

 

๗.๑ การจดัการความรู ้ 

        

๗.๑.๑ ความหมายของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ เป็นเคร่ืองมือสาํคัญอย่างหน่ึงของการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

เพราะการใช้ความรู้ที่ถูกต้อง อย่างเหมาะสม ถูกจังหวะและเวลา จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย ทั้งในมิติ

ของการพัฒนาคน การพัฒนางาน และการพัฒนาเครือข่ายไปพร้อม ๆ กัน ความรู้ในที่น้ีหมายรวมถึงทั้ง

ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารตาํรา หนังสือ สื่อเรียนรู้ต่างๆ(explicit knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ใน

ตัวคน (tacit knowledge) ทั้งตัวคนทาํงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ล้วนเป็น

แหล่งความรู้ที่สาํคัญทั้งสิ้น 

 กระบวนการจัดการความรู้ที่ดีจึงควรจะคาํนึงถึงแหล่งความรู้ทั้ง ๒ แบบ และต้องทาํให้เกิดการ

ไหลเวียนของความรู้จากทั้ง ๒ แบบ เคล่ือนไหวสลับกันไปมาตลอดเวลาอีกด้วย  กล่าวคือ คนทาํงาน

จะต้องรู้จักแสวงหาความรู้เพ่ิมทั้งจากเอกสารตาํราหรือจากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ หรือสร้างความรู้ใหม่ด้วยการ

ศึกษาวิจัยด้วยตัวเอง ในงานที่ทาํหรือประเดน็ที่ตนสนใจอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันกต้็องมีกระบวนการดึง

ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนทาํงานออกมาแลกเปล่ียนกันเองในหมู่คนทาํงานด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด

และต่อยอดความคิด จนเกิดการสะสมและยกระดับความรู้ของกลุ่มหรือเครือข่ายให้ก้าวหน้าข้ึนเร่ือย ๆ 

การขับเคล่ือนงานกจ็ะมีประสทิธภิาพประสทิธผิลย่ิง ๆ ข้ึนไป 

  

๗.๑.๒หลักคิดสาํคัญของการจัดการความรู้  

(๑)ระวังไม่ให้ “การจัดความรู้” กลายเป็นเป้าหมายของการทาํงาน คือ เป็นเพียง

กิจกรรมที่ทาํข้ึนเพ่ือสร้างผลงานอีกช้ิน หรือเป็นตัวช้ีวัดอีกข้อ แต่ควรใช้ “การจัดการความรู้” 

เป็นเคร่ืองมือในการตอบโจทย์ แก้ปัญหา หาทางออก หรือพัฒนากระบวนการทาํงานจริง ๆ โดย

เป็นสิ่งที่ผสมผสานไปกับงานที่ทาํ การจัดการความรู้จึงไม่ใช่ภาระหรืองานที่เพ่ิมข้ึนมาใหม่ และ

ไม่ใช่สิ่งที่ทาํแยกออกมาจากงาน  



 

๓๗ 

 

(๒)ความสาํเรจ็ของการจัดการความรู้ คือ ไม่ว่างานจะสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

แต่เม่ือทาํงานเสร็จแล้วต้องได้ความรู้เพ่ิมข้ึน คนทาํงานเก่งข้ึน มีความสุขมากข้ึน โดยเฉพาะ

ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนในตัวคนทาํงาน และถ้าสามารถถอดความรู้ที่ได้ออกมาบันทึกไว้ในรูปแบบ

เอกสาร หนังสอื สื่อต่าง ๆ ได้ด้วยกย่ิ็งดี  

(๓)ความรู้ที่แท้ คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคนที่สะสมจากประสบการณ์การทาํงานจริง ๆ ส่วน

ความรู้เชิงแนวคิดทฤษฎีเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของการศึกษาค้นคว้าหรือแหล่งอ้างอิงเท่าน้ัน ดังน้ัน 

คนทาํงานต้องเคารพและเช่ือม่ันในความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองและเพ่ือนร่วมงานในทุกระดับอย่าง

แท้จริง และระลึกเสมอว่า การเรียนรู้จากการปฏบัิติจริง แบบทาํไปเรียนรู้ไป เป็นหัวใจที่สาํคัญย่ิง 

  

๗.๑.๓แนวทางการจัดการความรู้เกี่ยวกบัการจัดสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

 เน่ืองจากการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด เป็นการทํางานสาธารณะเชิง

นวัตกรรม ที่ไม่มีสตูรสาํเรจ็ตายตัว ไม่มีใครรู้จริงทั้งหมด ต้องอาศัยการทาํงานร่วมกันไป เรียนรู้ร่วมกันไป

เร่ือยๆ ดังน้ัน จึงควรนาํการจัดการความรู้เข้ามาใช้อย่างเป็นปกติธรรมดาตลอดกระบวนการทาํงาน โดย

อาจใช้วิธกีาร ดังต่อไปน้ี 

๑)สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้เป็นการทาํงานด้วยการใช้

ความรู้ โดยการผสมผสานไปกับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพฯจริง โดยทาํให้เป็นเร่ืองปกติ

เช่น เม่ือจะทํางานในข้ันตอนใด ควรเร่ิมต้นจากการตั้งคําถามว่า ในการทํางานส่วนน้ี เรา

จําเป็นต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง ความรู้น้ันอยู่ที่ไหน จะหามาได้อย่างไร ทั้งความรู้ภายในและ

ภายนอกกลุ่มเครือข่าย และกาํหนดแนวทางเพ่ือให้ได้ความรู้มาใช้ในการทาํงานน้ันๆ 

๒)สร้างและพัฒนาคนในเครือข่าย ให้มีทีมที่มีความสามารถและทักษะในการจัดการ

ความรู้ เข้าใจวงจรของการจัดการความรู้ รู้จักเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการความรู้ข้ัน

พ้ืนฐาน โดยเฉพาะทักษะในการทาํงานวิชาการ การเขียนโครงการ เอกสารวิชาการ การสรุป

บทเรียนข้ันพ้ืนฐาน การผลิตและใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารแบบง่าย ๆ เป็นต้น  และหากจาํเป็นต้องใช้

กระบวนการจัดการความรู้ในระดับที่สงูข้ึน กส็ามารถหาที่ปรึกษาหรือหาวิทยากรที่เหมาะสมได้ 

๓)สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างการทาํงานร่วมกัน เพ่ือฝึกทกัษะการจัดการความรู้

ระดับกลุ่ม/เครือข่าย ด้วยเทคนิคง่าย ๆ เช่น การเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติงาน (Before Action 

Review: BAR) การเรียนรู้หลังการปฏบัิติงาน (After Action Review: AAR) การเรียนรู้แบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist: PA) เป็นต้น ซ่ึงสิ่งสาํคัญประการหน่ึง คือ การสร้างบรรยากาศ

การช่ืนชม ยกย่องคนทาํงาน การให้เกยีรติทุกคน ทุกกลุ่มอย่างเสมอกนัด้วย  

๔)การสร้างนวัตกรรมการทาํงาน (innovation) ด้วยการค้นหาต้นแบบ หรือส่งเสริมให้มี

การปฏบัิติการนาํร่อง เพ่ือริเร่ิมงานใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทาํ แล้วถอดบทเรียนองค์ความรู้ออกมาให้

เหน็เป็นรูปธรรม เพ่ือใช้สาํหรับการขยายผลต่อไป 

๕)การเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่/ข้ามเครือข่าย ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน การจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดเวทวิีชาการ การสมัมนา ฯลฯ ทั้งที่เราเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายไปเยือน หรือ



 

๓๘ 

 

ร่วมกนัจัดกไ็ด้  จะช่วยให้เราและเพ่ือนค้นพบทางเลือกและวิธีการทาํงานใหม่ ๆ เกิดการต่อยอด

ความรู้ และเสริมพลังการขับเคล่ือนงานในรูปแบบเครือข่าย(Network) ให้เข้มแขง็กว่าเดิมและให้

กว้างขวางออกไปอกีด้วย 

๖)มีการสรุปบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดข้ึนระหว่างการทาํงานอย่างเป็นระบบ

และสมํ่าเสมอ เพ่ือนาํความรู้และบทเรียนที่ได้มาปรับใช้ในการทาํงานได้อย่างรวดเร็วและเท่าทัน

สถานการณ์ ตลอดจนเพ่ือการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารทางสังคมอย่างมี

ยุทธศาสตร์ด้วย  

๗)มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและ

ทนัเหตุการณ์ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทนัสมัย เพ่ือการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ของคนทาํงาน และเพ่ือการเผยแพร่สูส่าธารณะอย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ  

 

 ๗.๒ การพฒันาศกัยภาพ 
    

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการทาํงานทางนโยบายสาธารณะ ซ่ึงเป็นงานที่ยากและต้องมีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน แกนนาํและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแกนนาํฝ่ายเลขานุการกิจ คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะทาํงานต่างๆ รวมไปถึงแกนนาํกลุ่มเครือข่ายภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กค็วรได้รับการ

พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน เพ่ือเป็นหลักประกันว่า การดาํเนินงานต่างๆ จะมีการพัฒนาให้

ก้าวหน้าไปตามลาํดับ ซ่ึงอย่างน้อยควรให้ความสาํคัญกบัการพัฒนาพ้ืนฐานที่สาํคัญ คือ   

• การพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพ แกนนาํมีแนวความคิด สมรรถนะและทกัษะที่เหมาะสม 

• การพัฒนาให้มีการจัดการองค์กร  กลุ่มเครือข่าย  รวมทั้งระบบข้อมูลที่ดี 

• การพัฒนาให้มีวัฒนธรรมองค์กร  กลุ่มเครือข่าย ที่เอื้ออาํนวยต่อการพัฒนา 

เร่ืองที่ควรมีการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม กระบวนการและวงจรการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ การทาํงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การบริหารจัดการเครือข่าย การ

พัฒนาเครือข่าย การจัดกระบวนการนโยบายแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้ 

การเป็นนักสานพลังที่ดี การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น  

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง ควรคํานึงถึงความสําคัญ  ๓ ระดับคือ (๑)การพัฒนา

ศักยภาพเชิงความคิด ทศันะ กรอบและกระบวนทศัน์ต่างๆ (๒)การพัฒนาศักยภาพเชิงความรู้ และ(๓) 

การพัฒนาศักยภาพเชิงความสามารถและทกัษะในการทาํงานจริงในด้านต่างๆที่จาํเป็น ซ่ึงมีความแตกต่าง

กนัในกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกนั 

แนวทางการพฒันาศักยภาพ 

ในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร/แกนนํา  ควรมุ่งเน้น ความสาํเร็จตามกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ และยุทธศาสตร์ที่มีหรือดาํเนินการอยู่เป็นสาํคัญ และมีการกาํหนดทศิทาง  โดยเน้นการพัฒนา

ความสามารถส่วนบุคคล (Capability base) ให้มากข้ึน และเพ่ิมจากที่มีการพัฒนาแบบเน้นสมรรถนะ



 

๓๙ 

 

(Competency base) ที่มีอยู่เดิม ในท้ายที่สุดแล้ว บุคลากร/แกนนาํ ควรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทั้ง

สองรูปแบบอย่างเตม็ที่และสมดุลกัน ซ่ึงกข้ึ็นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่และการปฏิบัติงานจริงที่

ปรากฏอยู่  

แนวทางในการดาํเนินงานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากร/แกนนาํ

น้ัน สามารถทาํได้หลายวิธ ีอาทเิช่น 

• การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบลึกที่มีเป้าหมาย วิธกีารที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 

• การศึกษาดูงานทั้งในพ้ืนที่หรือระหว่างพ้ืนที่ 

• การนาํ “การจัดการความรู้” เข้ามาใช้ในกระบวนการทาํงานปกติซ่ึงจะสามารถพัฒฯศักยภาพ

ของคนไปพร้อมๆกบัการพัฒนางาน 

• การจัดโปรแกรมเฉพาะ เช่น โปรแกรมพัฒนาศักยภาพแกนนาํการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สขุภาพแบบมีส่วนร่วม(HPP Program) มีระยะเวลาต่อเน่ือง เน้นที่การพัฒนาความสามารถควบคู่กับการ

พัฒนาสมรรถนะ  การใช้ทกัษะความสามารถและประสบการณ์ที่ตนมี มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสริมพลัง

การพัฒนาแก่กันและกัน  โดยมีเน้ือหาสาระเติมในโปรแกรม ทั้งแนวคิดสาํคัญ (Concept) ความรู้เชิง

เน้ือหาสาระกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(PHPP) และทักษะจําเป็นที่

เกี่ยวข้อง   

• การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จาํเป็นให้แก่บุคลากร/แกนนาํผู้ทาํหน้าที่อาํนวยการกระบวนการ

นโยบายสาธารณะฯ (Policy Facilitator)  เช่น การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีคุณภาพ การใช้

เคร่ืองมือพัฒนานโยบายสาธารณะต่างๆ  การออกแบบการประชุมหรือเวทถีกแถลง การสร้างความเข้าใจ

ที่ถ่องแท้เกี่ยวกบัการใช้ยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภเูขาหรืออื่นๆ เป็นต้น 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/แกนนาํ เป็นการพัฒนาระยะยาวที่ต้องดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

เพ่ิมพูน “ต้นทุนในตัวคน” ให้สูงข้ึนไปตามลําดับ  ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนที่สูงและย่ังยืน  ทั้งน้ี ควรให้

ความสาํคัญเป็นอันดับต้นๆ กับบุคลากร/แกนนาํที่ทาํงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะฯ และเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและจริงจัง  

 

๘. การบริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วม  

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ให้ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด

จาํเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนและมีระบบบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงในข้ันตอนน้ี

เป็นบทบาทสาํคัญของทมีเลขานุการ ประเดน็หลักในการบริหารจัดการประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ  

๘.๑ การบริหารจดัการโครงการ ควรมีการบริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอด

กระบวนการ และเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยการจัดให้มี (๑) กลไกการจัดการแบบพหุภาคี  (๒)หน่วยรับข้อรับการสนับสนุนที่เป็นนิติ

บุคคล/องค์กร เพ่ือทาํหน้าที่หลักในการเสนอโครงการ การเปิดบัญชีโครงการ การดาํเนินการตามข้อตกลง 



 

๔๐ 

 

การรายงานความก้าวหน้า การขอขยายเวลาโครงการ(ตามความจาํเป็น) การเสนอโครงการในรอบถัดไป 

และการรายงานผลการดาํเนินงานเม่ือสิ้นสดุโครงการ (สามารถศึกษารายละเอยีดในบทถัดไป) 

 

๘.๒ การบริหารดา้นกระบวนการและเนื้ อหาเชิงวิชาการ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดจะสําเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อยู่ที่ ข้ันตอนน้ีเป็นสําคัญ หน้าที่ของทีมเลขาจึงต้องเป็น

ผู้ดาํเนินการดังน้ี 

 (๑) จัดทําแผนปฏิบติัการกระบวนการสมชัชาสุขภาพจังหวดั ทีมเลขาต้องมีการร่าง

แผนปฏบัิติการเพ่ือเสนอให้ คจ.สจ. พิจารณาเหน็ชอบร่วมกันเพ่ือยึดถือปฏบัิติในการจัดกระบวนการให้

เป็นไปตามแผน 

(๒) สนบัสนุนการทํางานของ คจ.สจ. และคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานชุดต่างๆ 

ในการประชุมแต่ละคร้ัง ทมีเลขานุการจะต้องประสานกับกรรมการเพ่ือกาํหนดวัตถุประสงค์การประชุมให้

ชัดเจน นําไปสู่การกาํหนดระเบียบวาระการประชุมและการประชุมกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีทีม

เลขานุการต้องทาํงานใกล้ชิดกบักรรมการชุดต่างๆ โดยเฉพาะประธานกรรมการ คจ.สจ. 

 (๓) รายงานผลการจัดกระบวนการสมชัชาสุขภาพจังหวดั ทีมเลขานุการควรจัดให้มี

การรายงานความก้าวหน้าการจัดสมัชชาสขุภาพผ่านช่องทางต่างๆ ให้กลุ่มเครือข่ายเป็นระยะๆ รวมทั้งการ

จัดทาํรายงานสรุปเม่ือดาํเนินการเสรจ็สิ้นตามกระบวนการแล้ว  

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ควรมีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 

Evaluation) ตลอดกระบวนการ เพ่ือให้การบริหารจัดการทั้งเร่ืองกาํลังคน  งบประมาณ ภารกิจที่

ดาํเนินการ ฯลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สร้างความชัดเจนในคุณค่าของการพัฒนา

ต่อสงัคม โดมมีหลักว่า “งานใดที่สามารถวัดได ้ งานนัน้สามารถบริหารจัดการใหส้าํเร็จได”้   ซ่ึงมีการ

ดาํเนินการ ดังน้ี 

๙.๑ การติดตาม (Monitoring)  

  เป็นกระบวนการที่กระทาํเพ่ือช่วยให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกนัพัฒนาตนเองโดย

ใช้วิธีการติดตามและสะท้อนผลการดาํเนินงานในระหว่างทางแก่ตนเอง  โดยเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูล

การปฏบัิติงานตามแผนที่กาํหนดไว้ เพ่ือตัดสนิใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏบัิติให้ได้ผลงานเป็นไปตามแผน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มุ่งที่จะตอบคาํถามหลักว่า ในการดาํเนินงานน้ันได้รับทรัพยากรครบถ้วน

หรือไม่ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่กาํหนดไว้หรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กาํหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงข้อมูลจากการ

ติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการเร่งรัดให้การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดดาํเนินไปตรง

ตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสรจ็ภายในเวลาที่กาํหนด 

 



 

๔๑ 

 

๙.๒ การประเมินผล (Evaluation)  

เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของแผนหรืองานโครงกาน้ันๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึน จึงเป็น

กระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของงาน/โครงการว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการน้ันหรือไม่ 

๙.๒.๑ รูปแบบการประเมินผล ทั้งน้ีเพ่ือประเมินความสาํเร็จของการจัดกระบวนการ

สมัชชาสขุภาพจังหวัด จึงควรมีการกาํหนดการประเมินเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

 (๑) การประเมินภายใน (Internal Evaluation) โดยควรมีการประเมินทั้งก่อน

การดาํเนินการ (Project Appraisal) ระหว่างดาํเนินการ (Formative Evaluation) และเม่ือสิ้นสุดงาน/

โครงการ (Summative Evaluation) 

 (๒) การประเมินภายนอก (External Evaluation) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มี

ส่วนได้เสียกับโครงการเป็นผู้ประเมิน โดยมุ่งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานว่าประสบผลสาํเร็จเพียงใด 

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทยีบกบัวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ 

  ทั้งน้ี ในประเมินผล ทั้ง ๒  ลักษณะ ควรให้ความสาํคัญกบั กระบวนการประเมินผลเพือ่

สร้างเสริมพลังอํานาจ(Empowerment Evaluation)  ไม่ควรประเมินเพ่ือการวัดผลเป็นหลักเท่าน้ัน  

ดังน้ัน จึงควรเน้นการมีส่วนร่วม (participatory evaluation) ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาก เพ่ือเพ่ิมการใช้

ประโยชน์ของผลการประเมิน ตั้งแต่ 1) การคน้หาและจัดลาํดับความสาํคัญ (๒)การกาํหนดเป้าหมาย

การประเมิน  (๓)การพฒันายุทธวิธีเพือ่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์   (๔) การบันทึกความกา้วหนา้

และการบรรลุตามวตัถุประสงค ์  

 ทั้งน้ี  ผู้ประเมินอาจมีบทบาทเป็นเพียงผู้อาํนวยความสะดวก ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับการ

ประเมินทั้งหมด  หรือใช้การตัดสินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนร่วม (ในกรณีเป็นการประเมิน

ภายนอก) เพ่ือให้บุคลากร องค์กรเครือข่ายเกดิความชัดเจนในตนเองเป็นการให้ความรู้ในผลที่ได้จากการ

ประเมิน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะของการพัฒนา   และที่สาํคัญจะ

เป็นสร้างการยอมรับและความรับผิดชอบในการพัฒนาร่วมกัน ซ่ึงเป็นวิธีการที่ดีกว่าการใช้ทรัพยากรที่มี

เพ่ือการประเมินโดยใช้วิธกีารเดียว  

   ๙.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินผล ในการประเมินผลการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด ควรดาํเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

 (๑) กําหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน เพ่ือเป็นกรอบในการดาํเนินการ

โดยทั่วๆ ไป วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนงาน/โครงการขณะที่กาํลังดาํเนินการอยู่ ประกอบด้วย (๑)

เพ่ือกาํกับงานให้เป็นไปตามแผน (๒)เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และ (๓)เพ่ือลดความ

สญูเสยีของทรัพยากร 

 (๒) วางแผนการประเมิน เพ่ือให้การติดตามประเมินผลสามารถดาํเนินการไป

ได้อย่างมีประสทิธภิาพและเป็นระบบ จึงมีความจาํเป็นต้องมีการวางแผนการประเมิน โดยมักพิจารณาใน

เร่ือง (๑) การกาํหนดสิ่งที่จะประเมิน เช่น การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) การ



 

๔๒ 

 

ประเมินผลผลิต (Output Evaluation) เป็นต้น (๒) กาํหนดระยะเวลาในการประเมิน และ (๓) กาํหนด

วิธกีารประเมิน  

 (๓)สรุปผลและเสนอผลการประเมิน เม่ือ คจ.สจ.จัดให้มีการประเมินผลการ

จัดกระบวนการการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเสรจ็แล้ว จาํเป็นต้องมีการสรุปผลและเสนอผลการประเมินทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือจะได้เกบ็ไว้เป็นหลักฐานข้อมูลในการให้คาํแนะนาํกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้

เป็นข้อมูลในการส่งเสริม/ปรับปรุงการดาํเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

กาํหนดไว้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุปแล้ว  เน่ืองจากการประเมินผลมีหลายรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์แตกต่าง

กนั  จึงควรให้ความเสมอภาคทางความคิด ปราศจากความลาํเอยีง และผู้ประเมินควรมีบทบาทที่เท่าเทยีม

กันกับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงจะทาํให้ ทุกๆ คนมีความรู้สึกถึงความมีพลังอาํนาจและการตัดสินใจด้วย

ตนเอง  สามารถเลือกแนวทางที่มีคุณค่าตามความเป็นจริง เพ่ือเช่ือมโยงนาํผลไปปรับใช้สู่การพัฒนาที่ดี

ข้ึนได้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๓ 

 

กรณีการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นทีอื่น่ๆ 

การจัดกระบวนการสมัชชาในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ที่เล็กกว่า

จังหวัด เช่น สมัชชาสุขภาพอาํเภอ สมัชชาสุขภาพตาํบล เป็นต้น การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ที่ใหญ่

กว่าจังหวัด เช่น สมัชชาสขุภาพภาค สมัชชาสขุภาพอนุภาค สมัชชาสขุภาพกลุ่มจังหวัดอันดามัน ฯลฯ หรือ

สมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่อื่นๆ เช่น สมัชชาสขุภาพลุ่มนํา้ สมัชชาสขุภาพล้านนา เป็นต้น 

 การจัดสมัชชาสุขภาพเหล่าน้ี อาจจัดคร้ังเดียว หรือจัดเป็นคร้ังคราว หรือจัดเป็นประจาํกไ็ด้ และ

การจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ อาจมีรูปแบบและ

กิจกรรมต่างๆทาํนองเดียวกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกไ็ด้ หรืออาจประยุกต์กระบวนการ

สมัชชาสขุภาพจังหวัดให้ง่ายข้ึน จัดให้มีกจิกรรมต่างๆเทา่ที่เหน็ว่าเหมาะสมกไ็ด้  

แต่ทั้งน้ี ให้คงคุณลักษณะ ๖ ประการของสมัชชาสขุภาพเป็นสาํคัญ 

 

 

แนวทางการจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

 

ความหมาย 

สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ หมายความว่า สมัชชาสขุภาพที่ใช้ประเดน็สาธารณะเป็นขอบเขตใน

การดาํเนินงาน เช่น สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยสขุภาพแรงงานนอกระบบ, สมัชชาสขุภาพเฉพาะ

ประเดน็ ว่าด้วยการพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ, สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วย

สุขภาพคนพิการ, สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการจัดการลุ่มนํา้ก.เพ่ือสุขภาวะ, สมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ ว่าด้วยแผนพัฒนาภาคใต้เพ่ือสังคมสุขภาวะ, สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการ

แก้ปัญหาเดก็ติดเกมส์ ในพ้ืนที่จังหวัด ง., สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการแก้ปัญหาการใช้

สารเคมีในการเกษตร ในพ้ืนที่จังหวัด ค., สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการแก้ปัญหาท้องไม่

พร้อม ตาํบล ข. เป็นต้น 

กระบวนสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม ที่มี

ข้ันตอน รูปแบบและวิธกีารจัดการที่เป็นระบบ ไม่ใช่การจัดเวทสีาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ หรือเวที

ประชุม สมัมนาทัว่ไป 

การจัด การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ มีข้ันตอนและวิธีการ สรุปได้ดังน้ี (ดู

แผนภาพที ่๑๐ หนา้ ๔๕) 

 



 

๔๔ 

 

 
แผนภาพที่ ๑๐

 

 แสดงการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

๑) การกาํหนดประเดน็ 

๒) การกาํหนดกลไกการทาํงาน 

๓) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง  
๔) การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ 

 ๔.๑ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย  

๔.๒ การจัดประชุมสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็  

๔.๓ การขับเคล่ือนมติสมัชชาสขุภาพสู่การปฏบัิติ 

๕) การเคล่ือนไหวทางสงัคม 

๔.๑) การจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ 

 ๔.๒) การสื่อสารทางสงัคม 

๖) การจัดการความรู้ 

๗) การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
 
 



 

๔๕ 

 

๑. การกําหนดประเด็น 

สขุภาพหรือสขุภาวะ เป็นผลรวมที่เกดิจากผลกระทบของปัจจัยและการพัฒนาทุกด้าน ดังน้ัน การ

พิจารณาประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย จึงสามารถทาํได้อย่างกว้าง ไม่

เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขเท่าน้ัน โดยอาจพิจารณายึดโยงกับเน้ือหาสาระสาํคัญใน

ฐานอ้างองิต่างๆ ได้แก่  

• ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงเป็นกรอบนโยบายและทศิทางการ

ดาํเนินงานด้านสขุภาพของประเทศ ที่มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว และเป็นเร่ืองที่ทุกภาค

ส่วนสามารถนาํไปใช้อ้างอิงในการดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพได้  

ทั้งน้ี ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วย ๑๒ หมวด 

๑๑๑ ข้อ มีเน้ือหาสาระครอบคลุมเร่ืองสาํคัญๆที่เกี่ยวข้องกบัระบบสขุภาพต่างๆอยู่แล้ว 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๑เป็นต้นมา มีฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับ

สุขภาพแล้ว รวม ๔๐ มติ ซ่ึงมติต่างๆ เหล่าน้ัน เป็นหน้าที่ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่ม

เครือข่าย หน่วยงาน องค์กรและภาคีทุกภาค ที่จะต้องช่วยกันผลักดันไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ซ่ึงเกือบทุกเร่ืองยังจาํเป็นต้องนาํไปขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันอาจมีบางเร่ืองที่สมควร

นํามาพิจารณากาํหนดเป็นประเดน็เพ่ือนําเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ได้ เช่น มติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ เร่ือง  การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทศัน ์ อินเทอรเ์น็ต  ข้อ ๓.๑ ขอให้สานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมจัดทาํ

แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อ

โทรทศัน์ อินเทอร์เนต็ และสื่ออื่นๆ อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกระดับ 

ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี ซ่ึงเร่ืองน้ี อาจนาํมาพิจารณาต่อยอดพัฒนาและขับเคล่ือนเชิงนโยบายด้วย

กระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ได้ เป็นต้น  

• ขอ้มลูทางวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ทางวิชาการ

รูปแบบอื่นๆ สามารถนาํพิจารณากาํหนดประเดน็นาํเข้าสู่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสขุภาพผ่านกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ได้ เช่น จากข้อมูลการสาํรวจพฤติกรรม

ทางเพศของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือปี ๒๕๔๙ 

พบว่า “รอ้ยละ ๘๐ ของวยัรุ่นเพศชาย อาย ุ ๑๘ – ๒๔ ปี และรอ้ยละ ๖๓ ของวยัรุ่นเพศหญิง 

อาย ุ๑๘ – ๒๔ ปี เคยมีเพศสมัพนัธแ์ลว้” ซ่ึงสามารถนาํข้อมูลเหล่าน้ีมากาํหนดเป็นประเดน็เพ่ือ

พัฒนานโยบายเกี่ยวกบัเร่ืองเพศสมัพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นไทย เป็นต้น  

• ขอ้มลูข่าวสารทีป่รากฏเป็นประเด็นสาธารณะ อาจเป็นเร่ืองที่เสนอผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ 

รวมไปถึงเร่ืองต่างๆที่อยู่ในความสนใจของชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้อง  

• แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายและแผนของรัฐ หน่วยราชการ และองค์กร

ต่างๆ ซ่ึงมีการดาํเนินการอยู่แล้ว หรือกาํลังมีการพัฒนาใหม่ สามารถนาํมาพิจารณากาํหนดเป็น

ประเดน็เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ได้  



 

๔๖ 

 

อีกนัยยะหน่ึงกคื็อ หน่วยงาน องค์กร ภาคีทุกภาคส่วนสามารถนาํกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นไปใชเ้พือ่พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพไดอ้ย่างอิสระ 

การกาํหนดประเดน็ข้างต้น ควรคาํนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ความสาํคัญของประเด็น โดยอาจดู

จาก (๑) ความสอดคล้องกับสถานการณ์ วิกฤตการณ์ (๒) เป็นประเดน็ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกจิและสงัคม (๓) มีผลต่อโครงสร้างของระบบสขุภาพ (๔) เป็นประเดน็ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์

กนัทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับชาติ (๕) เป็นประเดน็ที่ซับซ้อน ต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยหลายภาคส่วนไม่

สามารถแก้ปัญหาด้วยองค์กรเดียว ความรุนแรง โดยอาจดูจาก (๑) มีจาํนวนผู้ได้รับผลกระทบมาก (๒) 

เป็นสาเหตุการตายที่สาํคัญ (๓) เป็นภาระโรคที่สาํคัญ (๔) เป็นพฤติกกรมหรือปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่

สาํคัญ และ (๕) มีความรุนแรงในมิติอื่นๆ ความสนใจของสาธารณะ โดยอาจดูจาก (๑) ประเภทองค์กร 

หน่วยงานและเครือข่ายภาคีที่เสนอประเดน็มีความหลากหลายในมิติวิชาการ นโยบาย และประชาชน (๒) 

กระแสที่นําเสนอผ่านทางสื่อสารสาธารณะ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผล

ต่อเน่ืองใหเ้กิดแนวปฏบิัติที่ดี โดยดูอาจจาก (๑) ความพร้อมทางวิชาการ (๒) ความเป็นไปได้ในการ

ประสานให้เกดิส่วนร่วมเพ่ือให้ประเดน็น้ันๆเกดิความสาํเรจ็ 

 

๒.การกําหนดกลไกการทํางาน 

 สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของสมัชชาสุขภาพ เป็นเคร่ืองมือพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ที่ใช้ประเดน็เป็นตัวตั้ง เน้นการสานการมีส่วนร่วม ๓ ภาคส่วน คือภาค

ความรู้ ภาคสงัคม และภาครัฐ ดังน้ัน ควรให้ความสาํคัญกบัการจัดกลไกและระบบการทาํงานที่เอื้อต่อการ

มีสว่นร่วมอย่างแท้จริง เพ่ือให้สมัชชาสขุภาพเป็นเคร่ืองมือของสาธารณะ ไม่ใช่เป็นเร่ืองเฉพาะหมู่ เฉพาะ

กลุ่ม  

ดังน้ัน การจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ควรให้มีกลไกการดาํเนินงาน ดังน้ี 

๒.๑ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (คจ.สป.) หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทาํงาน อาจดาํเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ  

      รูปแบบที ่๑ จัดต้ังเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงานที่เป็นทางการ มีคาํสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจน

รูปแบบน้ีมีข้อดี คือ การทาํงานมีความเป็นทางการและมีความชัดเจน เปิดช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆเข้า

ร่วมได้ และผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้คาํสั่งแต่งตั้งน้ีเป็นเอกสารอ้างอิงกับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ได้ โดย

การออกคาํสั่งแต่งต้ัง อาจดาํเนินการได้หลายกรณี เช่น  

กรณีที่ ๑ เป็นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ต่างๆที่ มีอยู ่แล้ว ประธานคณะกรรมการน้ันๆ อาจออกคําสั่ งแต่งตั้ งเองได้ เช่น เ ม่ือปี ๒๕๕๒ 

คณะกรรมการพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพแห่งชาติ ได้กาํหนดให้จัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็

ว่าด้วยเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพฯ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังที่  ๖ ประธาน

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัด

สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็คร้ังน้ัน 



 

๔๗ 

 

กรณีที่ ๒ เป็นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ตามความต้องการของหน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ หัวหน้าหน่วยงาน หรือองค์กรน้ันๆอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทาํงานจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ได้เอง 

 กรณีที่ ๓ เป็นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ที่ ผู้จัดต้องการให้สช.ออกคําสั่ง

แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ให้  

         รูปแบบที่ ๒ เป็นวิธีที่บุคคลซ่ึงสนใจในเร่ืองเดียวกัน รวมตัวกันเป็นทีมงานจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเดน็ ทาํงานร่วมกันแบบหลวม ๆ ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ ว่าด้วย การจัดการลุ่มนํา้ ของเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ในภาคเหนือ เป็นต้น กลไกรูปแบบน้ี อาจมี

การจัดสรรบทบาทของแต่ละคนตามที่ตกลงหรือปรึกษาหารือกนั 

         สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเดน็ ควรเน้นพหุภาคี ที่สมดุลระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคสังคม ในจาํนวน

และสดัส่วนที่เหมาะสม โดยให้กลไกน้ีมีบทบาทหน้าที่ ได้แก่ 

(๑) วางแผนการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

(๒) อาํนวยการ ติดตาม และกาํกับดูแลการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ให้เป็นไป

ตามแผน อย่างมีประสทิธภิาพ 

(๓) สนับสนุน และประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายภาคีต่างๆเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือในการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็  

(๔) ให้คาํปรึกษาแนะนาํการดาํเนินงานบริหารจัดการ และงานอื่นๆของฝ่ายเลขานุการกจิ 

(๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงาน เพ่ือดาํเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

ความจาํเป็น  

  

๓.๒ ฝ่ายเลขานุการกิจ ควรประกอบด้วยทีมทาํงานขนาดเลก็ (micro management team)ซ่ึง

เป็นผู้ที่ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพดีพอสมควร มีความตั้งใจ และมีความสุขกับการเรียนรู้ใหม่ๆ เพ่ือการทาํงาน

บริหารจัดการกระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ ซ่ึงอาจเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่น้ี หรืออาจสมัครใจ

ทาํงานน้ีเอง  

มีบทบาทหน้าที่ ได้แก่  

๑)เป็นฝ่ายเลขานุการกิจ บริหารจัดการงานต่างๆเพ่ือให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานที่วางไว้  

๒)ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสร้างความร่วมมืออย่าง

กว้างขวาง ทั้งในเร่ืองการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย(ขาข้ึน) และการขับเคล่ือนนโยบายสู่การ

ปฏบัิติ(ขาเคล่ือน) 



 

๔๘ 

 

๓)ประสานงานกับ สช.และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสนับสนุนและการสร้าง

ความร่วมมืออื่นๆ 

  ๔)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงานต่างๆเพ่ือดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความ

จาํเป็น 

 

๓. การวิเคราะหผู์มี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเ่กีย่วขอ้ง  
เม่ือได้ประเดน็ที่ต้องการทาํงานผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ จาํเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder mapping) เพ่ือวิเคราะห์องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นน้ันๆ ในการเชิญผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายส่วนหน่ึงเข้าร่วมเป็น 

คจสป.เพ่ือให้กลไกการทาํงานเป็นพหุภาคีที่มาจากหลายภาคส่วน และเตรียมการเชิญผู้แทนองค์กร 

หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ซ่ึงอาจมีข้ันตอน

ทาํงาน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ ๑ วิเคราะห์ให้เหน็ภาพรวมว่าประเดน็ดังกล่าว มีองค์กร หน่วยงานและเครือข่ายภาคี

ใดเกี่ยวข้องบ้าง โดยพิจารณาทั้ง ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองและราชการ ภาควิชาชีพและวิชาการ 

และภาคประชาสังคมและเอกชน ว่ามีองค์กรใด หน่วยงานใดและเครือข่ายภาคีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ

ประเดน็ที่ถูกหยิบยกข้ึนมา โดยอาจคาํนึงถึง ๔กลุ่ม ได้แก่ 

ก. กลุ่มเครือข่ายในพ้ืนที ่หากเป็นประเดน็ที่จะพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ

ในระดับชาติ พ้ืนที่อาจหมายถงึจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด หากเป็นการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับภาค

หรือระดับเขต อาจพิจารณาจังหวัดที่อยูใ่นภาคหรือเขตน้ันๆ หากเป็นการพัฒนานโยบายสาธารณะใน

ระดับจังหวัด พ้ืนที่อาจหมายถึงอาํเภอ หรือตาํบล หรือหมู่บ้าน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับประเดน็ที่จะพิจารณาและ

ความต้องการการมีส่วนร่วม  

ข. องค์กรภาคการเมืองและภาคราชการ หมายถงึ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกบั

ประเดน็น้ันๆ ได้แก่ กระทรวง กรม องค์กรมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออื่น และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงอาจรวมไปถึงพรรคการเมือง กรรมาธิการในสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด้วย 

ค. องค์กรภาควชิาชีพและวชิาการ หมายถึง สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น  แพทยสภา สภา

การพยาบาล ทนัตแพทยสภา เป็นต้น สถาบันการศึกษา/วิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐบาลและ

เอกชน และสถาบันวิชาการอื่น เช่น สกว. สวรส. เป็นต้น และอาจรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ และ

ปราชญ์ชาวบ้านด้วย  

ง. องค์กรภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน หมายถึง มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณะ

ประโยชน์ องค์กร เครือข่ายภาคีที่รวมตัวกนัแต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ชมรม หรือกลุ่มต่างๆ เช่น  สภา

หมอเมืองภาคเหนือ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้า สภา

อุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร กลุ่มธุรกจิการทอ่งเที่ยว เป็นต้น 

 



 

๔๙ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ หากมีจาํนวนองค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่มาก กอ็าจถือว่าแต่ละ

องค์กรเหล่าน้ันเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพทั้งหมด มีสิทธิ์ส่งตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพได้

เสมอกัน แต่หากมีองค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก กอ็าจองค์กร หน่วยงาน 

ภาคีเครือข่ายต่างๆที่ทาํงานใกล้เคียงกันจัดเป็นกลุ่มเครือข่ายเพ่ือให้มีจาํนวนสมาชิกที่เหมาะสม โดยให้

แต่ละกลุ่มเครือข่ายได้กาํหนดตัวแทนกลุ่มเครือข่ายข้ึน เพ่ือร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพได้อย่าง

เหมาะสม  

เม่ือได้กลุ่มเครือข่ายแล้ว ควรแจ้งให้องค์กรหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 

และประสานให้มีการกาํหนดตัวบุคคลทาํหน้าที่เป็น  “ผูแ้ทนกลุ่มเครือข่าย” ในการเข้าร่วมกระบวนการ

สมัชชาสขุภาพในทุกข้ันตอนต่อไป 
 

๔. การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ 

 การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ เป็นกระบวนงานที่สาํคัญของสมัชชาสขุภาพ มีข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี  
 

๔.๑ การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย  

จําเป็นต้องจัดให้มีการทาํงานวิชาการการเพ่ือรองรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

สาธารณะที่กาํหนด เพ่ือให้ได้นโยบายสาธารณะที่มีฐานความรู้รองรับอย่างเหมาะสม(evidence-based 

healthy public policy) ซ่ึงอาจมีการดาํเนินการ ดังน้ี 

 ๔.๑.๑ การทาํงานวิชาการ โดยอาจแต่งตั้งคณะทาํงานวิชาการ หรือมอบหมายให้กลุ่ม

นักวิชาการที่เหมาะสม ทาํการศึกษาสถานการณแ์ละปัจจัยที่เกี่ยวกบัประเดน็น้ันๆ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง การดาํเนินการต่างๆที่ผ่านมา และทางเลือกเชิงนโยบาย เพ่ือจัดทาํเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ซ่ึงอาจประกอบด้วย 

  (๑) เอกสารหลัก เป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลสาํคัญที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็น้ันๆ  

  (๒)ร่างมติ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือนาํเข้าสู่

การพิจารณาด้วยกระบวนการสมัชชาสขุภาพ 

  (๓)เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่มีความสาํคัญ  อาจ

จัดทาํเป็นเอกสารผนวกภาคผนวก เพ่ือให้ผู้พิจารณาได้ศึกษาประกอบ 

 ๔.๑.๒ การจัดเวทีย่อย อาจเรียกว่าเป็นเวทีรับฟังความเหน็สาธารณะ หรือเวทีสมัชชา

สุขภาพเฉพาะย่อยกไ็ด้ เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการได้รับฟังความเห็นเบ้ืองต้น สาํหรับใช้ในการปรับปรุงร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบายให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเวทีย่อยได้ อาจใช้วิธีส่งร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและเอกสาร

ประกอบต่างๆให้ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเหน็เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกไ็ด้ 

 

 

 



 

๕๐ 

 

๔.๒ การจัดประชุมสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

เป็นกระบวนการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเสมอ

กนั เพ่ือแสวงหาฉันทามติร่วมกนัของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีข้ันตอนการทาํงาน ดังน้ี 

๔.๒.๑ การกาํหนดประเภทและบทบาทของผูเ้ข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

โดยอาจแบ่งผู้เข้าร่วมในสมัชชาสขุภาพฯออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  

(๑) สมาชิกสมชัชาสุขภาพ หมายถึง ผู้แทนของกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่กาํหนด(ดู

ขอ้๓) 

(๒) ผูส้งัเกตการณ์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก คจสป.ให้เข้าร่วมประชุม

สมัชชาสขุภาพในฐานะผู้สงัเกตการณ์  

(๓) ผูท้รงคุณวุฒิ หมายถึงผู้ที่ คจสป. เชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพใน

ฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ  

สมาชิกสมัชชาสุขภาพที่เป็นผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตามข้อ๔.๒.๑(๑) มีสิทธิ์

แสดงความคิดเหน็และขอปรับปรุงแก้ไขร่างมติ ตามระบบและกติกาที่ คจสป. กาํหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเชิญให้ร่วมแสดงความเหน็หรือให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมสมัชชา

สขุภาพฯได้ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

ผู้สัง เกตการณ์ไม่ มีสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นในที่ ประชุม ยกเ ว้น กรณีที่

คณะกรรมการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

๔.๒.๒ การจัดที่นัง่ของผูเ้ข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ควรจัดผังที่น่ังและ

กาํหนดจํานวนผู้เข้าน่ัง ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพอย่างชัดเจน โดยเน้นให้ความสาํคัญกับ

สมาชิกสมัชชาสขุภาพ ซ่ึงต้องแสดงบทบาทเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่าย ในการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิง

นโยบายโดยตรง 

 ๔.๒.๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม การประชุมสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการ

พิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นระบบ ไม่ใช่การประชุมแสดงความคิดเหน็ทั่วไป จึงจาํเป็นต้องจัด

ระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและเหน็ชอบร่วมกัน แล้วจึงดาํเนินการ

ประชุมไปตามน้ัน  

๔.๒.๔ การดาํเนินการประชุม คจสป. อาจเป็นผู้ดาํเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็เอง หรืออาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานดาํเนินการประชุมแทน

กไ็ด้ โดยมีประธานการประชุม รองประธาน เลขานุการ และทมีผู้ประสานงาน ในจาํนวนเทา่ที่จาํเป็น 

การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระโดย เร่ิมตั้งแต่การให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระร่วมกัน แล้วดาํเนินการไปตามน้ัน กรณีที่มีประเด็นย่อยหลายประเด็น อาจจัดแยกห้อง

ประชุมย่อย หรือจะประชุมในห้องประชุมใหญ่ทั้งหมดกไ็ด้ไม่ 

ให้มีการนําเสนอรายงานและร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯที่ได้จัดทาํและผ่านการรับฟัง

ความเหน็เบ้ืองต้นมาแล้ว ต่อที่ประชุม แล้วเปิดให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ(ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ)ได้



 

๕๑ 

 

แสดงความเห็นเพ่ือสนับสนุน หรือขอปรับปรุงแก้ไขร่างข้อเสนอ ตามกติกาที่ได้จัดทาํข้ึนและที่ประชุม

รับทราบตรงกนัแล้ว 

กติกาการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ สามารถประยุกต์ใช้กติกาการประชุม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ตามความเหมาะสม เช่น การกาํหนดให้สมาชิกสมัชชาฯแสดงความเหน็ภายใน

เวลา ๓ นาท ีเพ่ือให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายเตรียมทาํการบ้านและเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าการกาํหนดว่าเม่ือ

สมาชิกสมัชชาฯที่ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ให้จัดส่งเอกสารความเห็นซ่ึงพิมพ์หรือเขียนด้วย

ลายมือให้กบัฝ่ายเลขานุการ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดทาํบันทกึความเหน็และรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ครบถ้วน การกาํหนดกติกาให้สมาชิกสมัชชาแสดงความคิดเหน็ด้วยถ้อยคาํที่สภุาพ กระชับ ตรงประเดน็ มี

เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ตัดสนิ ไม่พาดพิง หรือส่อเสยีดผู้อื่น เป็นต้น 

ในกรณีที่มีประเดน็ใดหรือเร่ืองใด สมาชิกสมัชชาฯมีความเหน็ขัดแย้งกัน หาข้อสรุปลงตัว

เป็นฉันทามติไม่ได้ ที่ประชุมใหญ่อาจให้นาํประเดน็ดังกล่าวไปประชุมห้องย่อย เพ่ือให้สมาชิกที่เหน็ไม่

ตรงกันไปร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อยุติ โดยจัดให้มีประธานหรือผู้ดําเนินการประชุมที่

เหมาะสมไปช่วยดูแลการประชุม และเม่ือได้ข้อสรุปแล้วจึงให้กลับมาเสนอต่อที่ประชุมอกีคร้ังหน่ึง 

ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการประชุมเป็นไปอย่างสมานฉันท ์ไม่ใช่เวทเีอาชนะคะคานกัน และ

เพ่ือให้ได้ฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆร่วมกนัอย่างแท้จริง 

๔.๒.๕ การจัดทาํเอกสารสรุปมติทีป่ระชุมสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

เม่ือร่างมติข้อเสนอต่างๆผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสมัชชาฯตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ปรับเอกสารให้เป็นไปตามมติที่ประชุม แล้วนาํกลับเข้าไปให้ที่ประชุมใหญ่รับรองอีก

คร้ังหน่ึงก่อนปิดประชุมสมัชชาฯ เพ่ือให้ได้เป็นฉันทมติร่วมกนัของที่ประชุมสมัชชาสขุภาพฯคร้ังน้ันๆ 

เม่ือเสร็จสิ้ นการประชุมสมัชชาสุขภาพฯแล้ว ควรทาํการเผยแพร่มติสมัชชาสุขภาพฯไปยัง

หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสาธารณะด้วย เพ่ือทุกฝ่ายใช้เป็น

เอกสารอ้างอิงในการผลักดัน ติดตามขับเคล่ือนมติเหล่าน้ันให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้มาก

ที่สดุต่อไป  

 

๔.๓ การขับเคลือ่นมติสมชัชาสุขภาพสู่การปฏบัิติ 

การผลักดันและติดตามการขับเคล่ือนมติจากสมัชชาสขุภาพไปสู่การปฏบัิติ(ขาเคล่ือน) เป็นงานที่

มีความสาํคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการพัฒนามติ(ขาข้ึน)มาก ดังน้ัน คจสป. ควรวางยุทธศาสตร์และแผนการ

ทาํงานในเร่ืองน้ีด้วย ซ่ึงอาจดาํเนินการได้หลายวิธ ีและหลายช่องทาง ได้แก่ 

(๑)ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่ทาํงานเกี่ยวข้องกับมติเร่ืองน้ันๆ เพ่ือ

แสวงหาความร่วมมือทาํงานขยายผลตามมติดงักล่าวให้เข้มแข้งและกว้างขวางกว่าเดิม  

(๒)การทาํงานผ่านการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะ โดยหวัง

ให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันการดาํเนินการตามมติในวงกว้าง ซ่ึงอาจทาํได้ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น  

การจัดแถลงข่าว การนาํเสนอผ่านเวทสีาธารณะต่างๆ การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น 



 

๕๒ 

 

(๓) ในกรณีที่มติบางเร่ือง ไม่มีหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายภาคีใดทาํอยู่ก่อน หรือมี

หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายภาคีจาํนวนมากทาํงานอยู่แล้ว คจสป. อาจจัดเวทใีห้มีการพูดคุยปรึกษาหารือ

กนั เพ่ือแสวงหาจุดร่วมในการขับเคล่ือนมติร่วมกัน หรืออาจจัดให้มีกลไกเฉพาะข้ึนมาทาํงานร่วมกัน เช่น 

ให้มีคณะทาํงานเฉพาะกิจ หรือกลุ่มทาํงานเฉพาะกิจ ข้ึนมาทาํงานหรือติดตามการขับเคล่ือนมติร่วมกัน 

เป็นต้น  

(๔)ในกรณีที่ คจสจ. พิจารณาเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพฯเร่ืองใดเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการ

ดาํเนินงานในระดับชาติ ต้องการให้ คสช. ทราบ หรือให้ คสช. สนับสนุนการขับเคล่ือนอย่างใด กส็ามรถ

แจ้ง คสช. หรือ สช.ได้ หรือเหน็ว่าเร่ืองใดควรเสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(คจสช.)

เพ่ือพิจารณาจัดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือต่อยอดยกระดับให้เป็นเร่ือง

ระดับชาติ กส็ามารถเสนอได้  

 ในกรณีที่มีการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ในเร่ืองเดิม หรือเร่ืองที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง ควร

มีการรายงานความคืบหน้าการดาํเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็เดิม เข้ารายงานในการ

ประชุมสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ที่จัดข้ึนใหม่ด้วย กน่็าจะเป็นการดี เพราะจะทาํให้ทุกฝ่ายได้ให้เหน็ถึง

ผลการปฏบัิติตามมติต่างๆที่เป็นรูปธรรม และปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน เพ่ือที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพ

ฯจะได้รับทราบ ร่วมช่ืนชมยินดีในความสาํเรจ็ หรือช่วยกนัหาทางแก้ไข หรือช่วยกันผลักดันการขับเคล่ือน

มติต่างๆให้เกดิพลังมากย่ิงข้ึนด้วย 

 อนึง่ เน่ืองจากมติสมัชชาสุขภาพ ไม่มีอาํนาจบังคับ (ที่เรียกว่าอาํนาจแข็ง หรือ hard power)

แต่เป็นอาํนาจอ่อน (soft power) ดังนั้น ตอ้งไม่หวังใชม้ติไปบังคับหน่วยงาน องค์กร หรือภาคีใด 

ตรงกันขา้ม ควรใชม้ติสมัชชาสุขภาพฯในลักษณะเป็นเคร่ืองมือชวนกันทาํงานร่วมกัน และควรใชว้ิธี

ยกย่องชื่นชมหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆที่ใหค้วามสาํคัญกับมติและนาํไปดาํเนินการอย่างเด่นชัด 

เพือ่สรา้งใหเ้กิดแรงจงูใจทางบวก 

 

๕.การเคลือ่นไหวทางสงัคม 

กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ดี นอกจากต้องให้ความสาํคัญ

ต่อกระบวนการทาวนโยบายแล้ว ควรให้ความสาํคัญกับการทาํงานเพ่ือให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้

สงัคมเกดิการเคล่ือนไหวด้วย ซ่ึงอาจดาํเนินการต่างๆ ดังน้ี 

๕.๑ การจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูป้ฏิบติัการต่างๆ 

 ในการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ นอกจากเป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือหาฉันทามติ

ต่อข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว กจิกรรมอกีส่วนหน่ึงที่อาจ ได้แก่ กิจกรรมสาธิต จัดแสดง หรือนาํเสนองานที่

มีปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ หรือโดยหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ที่

พิจารณาในสมัชชาสุขภาพคร้ังน้ันๆ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ ซ่ึงจะทาํให้

บรรยากาศในการประชุมสมัชชาฯมีชีวิตชีวา มีความเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นทางการมากเกนิไป  

  รูปแบบการจัดกิจกรรมในส่วนน้ี อาจจัดเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เรียกว่า “ลานสมัชชา

สุขภาพ” กไ็ด้ โดยเชิญหน่วยงาน องค์กร ภาคเครือข่ายบางแห่งมาร่วมจัดตามที่ คจสป. เหน็สมควร 



 

๕๓ 

 

 ทั้งน้ี ควรระมัดระวังไม่ให้มีการจัดกิจกรรมในส่วนน้ีมากเกินไป เพราะอาจกระทบต่อ

กระบวนการประชุมเพ่ือแสวงหาฉันทามติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ซ่ึงเป็นงานหลักของสมัชชาสุขภาพฯ 

และควรระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นการนาํเสนอกิจกรรมที่มุ่งผลประโยชน์ขององค์กร/เครือข่ายในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน ทางการเมือง เป็นต้น เพราะจะทาํให้กระบวนการสมัชชาสุขภาพด้อย

คุณค่าลงไป และอาจมีผลแทรกซ้อนตามมาได้ 

 ๕.๒การสือ่สารทางสงัคม 

ควรมีการการสื่อสารกับสังคม  เพ่ือทาํให้สาธารณะได้รับรู้และมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม จะ

ทาํให้การขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆที่เกิดจากสมัชชาสุขภาพมีพลังมากข้ึน และมีภาคส่วนต่างๆ

เข้าร่วมเป็นเจ้าของมากข้ึนตามไปด้วย  

  ควรมีกิจกรรมการสื่อสารทางสังคมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเดน็   ด้วยการเชิญชวนเครือข่ายสื่อมวลชนในพ้ืนที่แขนงต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม

อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทศัน์  เคเบ้ิลทวีี  วิทยุชุมชน  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  ศิลปินพ้ืนบ้าน 

ฯลฯ  โดยไม่มองว่าสื่อมวลชนเป็นเพียงช่องทางการสื่อสารเท่าน้ัน แต่ควรเชิญชวนกลุ่มสื่อมวลชนต่างๆที่

มักจะสนใจเร่ืองราวที่เป็นสาธารณะอยู่แล้ว ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

เร่ืองน้ันๆด้วย 

   

 ทั้งน้ี อาจประสานกับ สช.เพ่ือใช้ช่องทางสื่อสารทางอินเตอร์เนต็ ผ่าน “สถานีวิทยุและ

โทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ”  หรือ สช.ออนไลน์   ที่เผยแพร่ทาง www.healthstation.in.th   ทาํหน้าที่เป็น

สถานีกลางช่วยเช่ือมการสื่อสารเกี่ยวกบักระบวนการสมัชชาสขุภาพต่างๆ ซ่ึงจะทาํให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับสมัชชาสุขภาพฯ ทั้งในรูปของวิดีโอ  เสียง  หรือข่าวสารทั่วไป ได้ไหลเวียนและรับรู้ถึงกัน

กว้างขวางข้ึน  และยังมีธนาคารเสยีง (Sound Bank)  ที่สื่อต่างๆ สามารถนาํไปเผยแพร่ต่อได้   

 นอกจากน้ี สช.ยังมีเวบ็ไซด์  www.samatcha.org  ที่หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย

ต่างๆสามารถส่งข้อมูลข่าวสารมาให้เผยแพร่ได้อีกด้วย และมีหนังสือพิมพ์รายเดือน “สานพลัง เพ่ือการ

ปฏรูิประบบสขุภาพ” ที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารได้อกีด้วย 

 ที่ สช.มี  “สาํนักการสื่อสารทางสังคม”ทาํหน้าที่สนับสนุนให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ด้วยการใช้เคร่ืองมือต่างๆตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเครือข่าย

สมัชชาสขุภาพต่างๆ สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้ช่วยประสานการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆได้อีกด้วย ซ่ึง

รวมไปถึงการปรึกษาหารือกนัเพ่ือการพัฒนางานที่เกี่ยวกบัการสื่อสารทางสงัคมได้ด้วย  

 

 

http://www.healthstation.in.th/�


 

๕๔ 

 

๖. การจดัการความรู ้

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาข้ึนมาในช่วง

๑๐ ปีที่ผ่านมา กระบวนการน้ียังต้องมีการพัฒนาต่อเน่ืองไม่อีกมาก โดยการทาํไป เรียนรู้ไป พัฒนาไป

อย่างไม่หยุดน่ิง จึงควรมีใช้ “การจัดการความรู”้ เพ่ือสังเคราะห์ความรู้ สรุปบทเรียนเพ่ือใช้สาํหรับการ

พัฒนางานที่เกี่ยวข้องในอนาคต ให้ก้าวหน้าและดีย่ิงข้ึน โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในหมู่คนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือถอดบทเรียน การมอบหมายให้มีผู้เฝ้าติดตามการทาํงานตลอดกระบวนการเพ่ือ

บันทกึเร่ืองราวและสรุปบทเรียนรู้ การวิจัยเชิงกระบวนการ หรือกจิกรรมอื่นๆตามที่เหน็สมควร  

ดังน้ัน จึงควรนาํ “การจัดการความรู้” เข้ามาใช้อย่างเป็นปกติธรรมดาตลอดกระบวนการทาํงาน 

โดยอาจใช้วิธกีาร ดงัต่อไปน้ี 

๑)สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ให้เป็นการทาํงานด้วยการใช้ความรู้ โดย

การผสมผสานไปกบัการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพฯจริง โดยทาํให้เป็นเร่ืองปกติเช่น เม่ือจะทาํงานใน

ข้ันตอนใด ควรเร่ิมต้นจากการต้ังคาํถามว่า ในการทาํงานส่วนน้ี เราจาํเป็นต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง ความรู้

น้ันอยู่ที่ไหน จะหามาได้อย่างไร ทั้งความรู้ภายในและภายนอกกลุ่มเครือข่าย และกาํหนดแนวทางเพ่ือให้

ได้ความรู้มาใช้ในการทาํงานน้ันๆ 

๒)สร้างและพัฒนาคนในเครือข่าย ให้มีทมีที่มีความสามารถและทกัษะในการจัดการความรู้ เข้าใจ

วงจรของการจัดการความรู้ รู้จักเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการความรู้ข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะทกัษะใน

การทาํงานวิชาการ การเขียนโครงการ เอกสารวิชาการ การสรุปบทเรียนข้ันพ้ืนฐาน การผลิตและใช้สื่อเพ่ือ

การสื่อสารแบบง่าย ๆ เป็นต้น  และหากจําเป็นต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้ในระดับที่สูงข้ึน ก็

สามารถหาที่ปรึกษาหรือหาวิทยากรที่เหมาะสมได้ 

๓)สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างการทาํงานร่วมกัน เพ่ือฝึกทักษะการจัดการความรู้ระดับ

กลุ่ม/เครือข่าย ด้วยเทคนิคง่าย ๆ เช่น การเรียนรู้ก่อนการปฏบัิติงาน (Before Action Review: BAR) 

การเรียนรู้หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer 

Assist: PA) เป็นต้น ซ่ึงสิ่งสาํคัญประการหน่ึง คือ การสร้างบรรยากาศการช่ืนชม ยกย่องคนทาํงาน การให้

เกยีรติทุกคน ทุกกลุ่มอย่างเสมอกนัด้วย  

๔)การสร้างนวัตกรรมการทาํงาน (innovation) ด้วยการค้นหาต้นแบบ หรือส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติการนําร่อง เพ่ือริเร่ิมงานใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทาํ แล้วถอดบทเรียนองค์ความรู้ออกมาให้เห็นเป็น

รูปธรรม เพ่ือใช้สาํหรับการขยายผลต่อไป 

๕)การเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่/ข้ามเครือข่าย ทั้งในรูปแบบการศึกษาดูงาน การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การจัดเวทวิีชาการ การสัมมนา ฯลฯ ทั้งที่เราเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายไปเยือน หรือร่วมกันจัดกไ็ด้  จะช่วยให้

เราและเพ่ือนค้นพบทางเลือกและวิธีการทาํงานใหม่ ๆ เกิดการต่อยอดความรู้ และเสริมพลังการ

ขับเคล่ือนงานในรูปแบบเครือข่าย(Network) ให้เข้มแขง็กว่าเดิมและให้กว้างขวางออกไปอกีด้วย 



 

๕๕ 

 

๖)มีการสรุปบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดข้ึนระหว่างการทาํงานอย่างเป็นระบบและ

สมํ่าเสมอ เพ่ือนาํความรู้และบทเรียนที่ได้มาปรับใช้ในการทาํงานได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันสถานการณ์ 

ตลอดจนเพ่ือการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารทางสงัคมอย่างมียุทธศาสตร์ด้วย  

๗)มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ สื่อต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและทัน

เหตุการณ์ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ของคนทาํงาน และเพ่ือการเผยแพร่สูส่าธารณะอย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ  

 

๗. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ควรมีการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) ตลอดกระบวนการในการจัด

กระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ดังน้ี 

๗.๑ การติดตาม (Monitoring)  

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานต่างๆตามแผนงานที่ก ําหนดไว้ เพ่ือใช้

ประกอบการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาวิธีการทาํงานให้ดีย่ิงข้ึนไปเร่ือยๆ ด้วยการตอบคาํถามพ้ืนฐาน

ได้แก่  ในการดําเนินงานน้ันได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาํหนดไว้

หรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กาํหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเร่งรัดการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนงานและเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

 

๗.๒ การประเมนิผล (Evaluation)  

โดยการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ

แผนงาน/โครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทยีบกบัเกณฑท์ี่กาํหนด  

การประเมินผลการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพฯ ควรเน้นที่การประเมินภายในทั้งก่อน

การดาํเนินการ (Project Appraisal) ระหว่างดาํเนินการ (Formative Evaluation) และเม่ือสิ้ นสุดการ

ดาํเนินงานคร้ังน้ันๆ (Summative Evaluation) 

สาํหรับข้ันตอนการประเมินผล โดยทั่วไปมีดังน้ี  

 (๑) กาํหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผล 

ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลระหว่างการดาํเนินการ ประกอบด้วย (ก.)เพ่ือกาํกับงานให้เป็นไปตาม

แผน (ข.)เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และ (ค.)เพ่ือลดความสญูเสยีของทรัพยากร 

 (๒) วางแผนการประเมิน เพ่ือให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นระบบ ซ่ึงมักพิจารณาในเร่ือง (ก.) การกาํหนดสิ่งที่จะประเมิน เช่น การประเมินผลกระบวนการ 

(Process Evaluation) การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) เป็นต้น (ข.) กาํหนดระยะเวลาในการ

ประเมิน และ (ค.) กาํหนดวิธกีารประเมิน  

 (๓)สรุปผลและเสนอผลการประเมิน เม่ือมีการประเมินผลการจัดกระบวนการ

การสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็เสรจ็แล้ว ต้องมีการสรุปผลและเสนอผลการประเมินทั้งเชิงปริมาณและ



 

๕๖ 

 

คุณภาพ เพ่ือจะได้เกบ็ไว้เป็นข้อมูลในการให้คาํแนะนาํกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดสมัชชาสขุภาพฯคร้ังต่อๆไป 

 

 ๗.๓ การรายงาน(Reporting) 

 การบริหารจัดการที่ดี จะต้องมีรวบรวมเอกสารสาํคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็นระบบ และมีการ

บันทกึผลการดาํเนินงานไว้ทุกข้ันตอน และเม่ือดาํเนินงานเสรจ็สิ้นตามงวดงาน หรือเสรจ็สิ้นทั้งโครงการ

แล้ว กจ็าํเป็นต้องจัดทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานปิดโครงการ และเสนอต่อแหล่ง

สนับสนุนต่างๆ ตามระบบการบริหารที่เป็นธรรมาภิบาลด้วยเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๗ 

 

การจดัการดา้นนิติกรรมและการเงิน 

 

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่/เฉพาะประเดน็  เพ่ือการพัฒนาและขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพต่างๆ น้ัน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมไปถึงประชาชน

สามารถดาํเนินการได้ เน่ืองจากสมัชชาสุขภาพเป็นเคร่ืองมือของสาธารณะ ไม่ใช่เคร่ืองมือหรืองานของ 

คสช.และ สช. 

 แต่หากว่าการดาํเนินการน้ันๆ มีการสนับสนุนทรัพยากรจาก สช. ซ่ึงเป็นทรัพยากรของสาธารณะที่

ใช้สาํหรับทาํงานเพ่ือสาธารณะ จึงจาํเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่สร้างเสริมธรรมาภิบาล ดังน้ัน จึง

ต้องมีระบบการจัดการเกี่ยวกบัด้านนิติกรรมและการเงิน ดังน้ี 

 

๑. การเสนอและการพจิารณาโครงการ 

ให้เป็นไปตามประกาศของ สช. เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖.๒.๑ (ดูผนวก ๒ หนา้ ๗๔) 

ในการจัดทาํโครงการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด สช.จะร่วมมือกับ นลส. และแกนนําของ

จังหวัด จัดทาํโครงการฯ และพัฒนาต่อเน่ืองทุกปีไป โดยใช้ตัวอย่างการเขียนโครงการจัดสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดเป็นแนวการเขียนโครงการได้ (ดูภาคผนวก ก แนบทา้ยผนวก ๒ หนา้ ๘๒) 

สาํหรับการขอรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ในรูปแบบอื่น ให้ดาํเนินการตามประกาศของ สช. เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนฯ พ.ศ.

๒๕๕๕ โดยอาจนาํตัวอย่างการเขียนโครงการจัดสมัชชาสขุภาพจังหวัด ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 

สช.จะพิจารณาโครงการตามระบบและข้ันตอนที่กาํหนดอยู่ในประกาศของ สช. เร่ือง แนว

ทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ. 

๒๕๕๕  

 

๒.การทําขอ้ตกลงเพือ่สนบัสนุนโครงการ 

 ๒.๑)  คุณสมบติัขององคก์รผูร้บัขอ้ตกลง 

องค์กรผู้รับข้อตกลงต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กร ดังต่อไปน้ี  

  ๑) หน่วยงานของรัฐ เช่น ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้เป็นส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  

  ๒) องค์กรนิตบุิคคล เช่น มูลนิธ ิสมาคม เป็นต้น 

  ๓) องค์กรที่ไม่เป็นนิตบุิคคล ซ่ึงต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 



 

๕๘ 

 

 ก. มีช่ือกลุ่ม สถานที่ทาํการ และแกนนาํหรือผู้ประสานงาน 

 ข. มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ทาํงานเพ่ือสาธารณะ 

 ค. มีผู้รับรองหรือผู้อ้างองิ 

 ง. มีกจิกรรมหรือผลงานที่ผ่านมา  

 สาํหรับองค์กรผู้รับข้อตกลงเพ่ือจัดสมัชชาสขุภาพจังหวัด ซ่ึงต้องดูแลงบประมาณจาํนวนมาก และ

ต้องมีการทาํงานที่ต่อเน่ือง จึงให้มีลักษณะเฉพาะ (๑) หรือ (๒) เทา่น้ัน  

 องค์กรรับข้อตกลงที่ มิใช่หน่วยงานของรฐั หากได้รับเงินสนับสนุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้ึนไป ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เร่ือง 

“หลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดทาํและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น

คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” ซ่ึงต้องปฏบัิติดังน้ี 

๑)  จัดทาํและย่ืนบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร (แบบ บช. ๑) 

๒)  บันทกึบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นรายโครงการเกบ็ไว้ที่สถานประกอบการ (สามารถใช้  

                   แบบฟอร์มของ สช. ตามแบบ บข. ๐๐๑ บันทกึบัญชีได้ โดยไม่ต้องย่ืน)  

๓)  เกบ็รักษาเอกสารหลักฐานไว้ ณ สถานประกอบการของคู่สญัญาเป็นระยะเวลาไม่ 

น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสดุสญัญา 

๔)  รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่รับจ่ายเงินไม่เกนิสามหม่ืนบาท 

๕)  ลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องเวป็ไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

                          กรมบัญชีกลาง   

 และหากองค์กรผู้รับข้อตกลงใดที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐองค์กรใด ไม่แสดงบัญชี

รายการรับจ่าย ของโครงการตามประกาศของ ป.ป.ช. หรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญ ต้องถือ

ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐ (ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.nacc.go.th) 

 

๒.๒)  วิธกีารทาํข้อตกลง 

 ๒.๒.๑ เอกสารประกอบการทาํข้อตกลง 

 เม่ือ สช.อนุมัติโครงการแล้ว ให้องค์กรผู้รับข้อตกลงเตรียมเอกสารประกอบการทาํ

ข้อตกลง (ดูผนวก ๔ หน้า ๑๐๔) ส่งให้ สช.เพ่ือจัดทาํข้อตกลง 

 ๒.๒.๒ การจัดทาํข้อตกลง  

 เม่ือ สช.ได้รับเอกสารในการจัดทาํข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว สช.จะดาํเนินการจัดทาํข้อตกลง

และส่งให้องค์กรผู้รับข้อตกลงลงนาม และส่งกลับคืน สช. เพ่ือดาํเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑  

 สาํหรับการเบิกเงินงวดถัดไปและงวดปิดโครงการ สช.จะเบิกจ่ายเงินให้เม่ือองค์กรผู้รับ

ข้อตกลงส่งผลงานและเอกสารครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลง (ดูผนวก ๕ หน้า ๑๐๕) 

http://www.nacc.go.th/download/artide/artide_20120228152403.pdf�


 

๕๙ 

 

๓.การดําเนนิการดา้นการเงินและบญัชี 

๓.๑ การเปิดบญัชีธนาคาร  

(๑) ชือ่บญัชี  ให้องค์กรผู้รับข้อตกลงเปิดบัญชีธนาคารในนามโครงการทีท่าํขอ้ตกลง  

ผู้ที่มีอาํนาจลงนามในการเปิดบัญชี ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดาํเนินโครงการเทา่น้ัน 

(๒) อํานาจการเบกิจ่ายเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน ให้มีผู้ร่วมลงนามเบิกจ่ายอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน โดยผู้รับข้อตกลงอาจ

มอบหมายตวัแทนที่เหมาะสม ๑ คน เป็นผู้ลงนามหลักในการเบิกจ่ายเงิน  

สาํหรับผู้ร่วมลงนามเบิกจ่ายเงิน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

หลายภาคส่วน 

(๓)ประเภทบญัชี  

องค์กรผู้รับข้อตกลง ควรเปิดเป็นบัญชีประเภท “ออมทรัพย์” เพ่ือสะดวกในการปฏบัิติงาน 

สาํหรับองค์กรผู้รับข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติตามประกาศป.ป.ช. ตอ้งเปิดเป็นบัญชีประเภท 

“เงินฝากกระแสรายวัน” เพ่ือให้มีการใช้สมุดเชค็ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้มีความสะดวกและ

รัดกุมย่ิงข้ึน  

เน่ืองจาก สช.มีการเปิดบัญชีธนาคารไว้กับธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ดังน้ัน หาก

องค์กรผู้รับข้อตกลง ได้เปิดบัญชีธนาคารไว้กับธนาคารเหล่าน้ี กอ็าจจะทาํให้เกิดความสะดวกและรวดเรว็

ในการรับเงินโอนสนับสนุน  

 

๓.๒ การเบกิจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ  

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมด้านงบประมาณในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ สาํนักงานได้กาํหนดเกณฑก์ารจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภท

ต่างๆ ไว้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดัง

รายละเอยีดในเอกสารผนวก ข.ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนา้...  

เม่ือองค์กรผู้รับข้อตกลงได้จัดทาํข้อตกลงกับ สช.เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรผู้รับข้อตกลง

ดาํเนินกจิกรรมต่างๆตามแผนงานที่กาํหนดไว้ในข้อตกลง 

โดยในการเบกิจ่ายเงินใหจ้ดัทําหลกัฐานการจ่ายซ่ึงประกอบดว้ย 

(๑)ใบเสร็จรบัเงิน  ที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการออกให้ ต้องมีช่ือและที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่

ชัดเจน โดยมีการระบุช่ือผู้ซ้ือเป็นช่ือและที่อยู่ของโครงการฯ และมีรายละเอียดรายการซ้ือ/รับบริการ และ

ยอดเงินที่ชัดเจน 

(๒)บลิเงินสด ที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการออกให้ ต้องมีช่ือและที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ชัดเจน โดย

มีการระบุช่ือผู้ซ้ือเป็นช่ือและที่อยู่ของโครงการ และระบุรายละเอียดรายการซ้ือ/บริการ และยอดเงินที่

ชัดเจน 



 

๖๐ 

 

(๓)ใบสําคญัรบัเงิน สามารถใช้ได้ ๒ กรณี ดังน้ี 

๓.๑) กรณีที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้ ให้ใช้แบบ

ใบสาํคัญรับเงิน (แบบ งข. ๐๐๑/๑ ดูผนวก ๖.๑ หนา้ ๑๑๐) โดยต้องระบุช่ือ ที่อยู่ของผู้ขาย/

ผู้ให้บริการ พร้อมรายละเอยีด และจาํนวนเงินที่ชัดเจน   

 และในกรณีที่มีจาํนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐ บาท ให้แนบสาํเนาบัตรประชาชนของ

ผู้รับเงิน พร้อมลายเซน็รับรองสาํเนาถูกต้องด้วย 

๓.๒) กรณีจัดประชุมที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ใช้แบบ

ใบสาํคัญรับเงิน (แบบ งข. ๐๐๑/๒ ดูผนวก ๖.๒ หนา้ ๑๑๑) 

(๔)บญัชีรายชื่อพรอ้มลายเซ็น  สาํหรับกิจกรรมการประชุมที่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือมี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆเกดิข้ึน เช่น มีการจ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้แนบบัญชีรายช่ือพร้อมลายเซน็

ของผู้ที่เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง 

 เอกสารทางการเงินที่ใช้ประกอบการรายงานการเงินทุกช้ิน ให้องค์กรผู้รับข้อตกลง จัดเกบ็

อย่างเป็นระบบ เพ่ือเตรียมไว้ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่จากสาํนักงานตรวจ

เงินแผ่นดินตรวจสอบได้ ณ ที่ตั้งขององค์กรผู้รับข้อตกลง 

ทั้งน้ี ให้จัดเกบ็เอกสารดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับต้ังแต่วันสิ้นสดุสญัญา  

 

 ๓.๓ การจดัทําบญัชี 

ให้องค์กรผู้รับข้อตกลง จัดทาํบัญชีรายรับรายจ่ายทางการเงินที่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป 

ประกอบด้วยการบันทึกรายการรับ รายการจ่าย ยอดคงเหลือ ที่สามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆได้ 

โดยในการจัดทาํบัญชีข้างต้น ให้บันทึกรายการรับ-จ่ายที่เกิดข้ึนเรียงตามวันที่ก่อน-หลัง และมีการระบุ

ประเภทค่าใช้จ่ายตามที่ สช.กาํหนด 

ทั้งน้ี องค์กรผู้รับข้อตกลง อาจจัดทาํบัญชีเอง หรือจะใช้แบบฟอร์ม “สมุดเงินสดอันแสดงรายการ

รายรับ-รายจ่ายที่เกดิข้ึนในโครงการ” ของ สช. กไ็ด้ ตามแบบ บข. ๐๐๑ (ดูผนวก ๖.๓ หนา้ ๑๑๒) 

 

๔.การเบกิเงินงวดถดัไป 

เม่ือองค์กรผู้รับข้อตกลงได้ดาํเนินงานตามแผนงานแผนเงินแล้วและประสงค์จะเบิกเงินงวด

ต่อไป จัดทาํรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินตามที่กาํหนดไว้ในข้อตกลงส่งให้ สช.เพ่ือพิจารณา

และทาํการเบิกจ่ายเงินงวดถัดไปให้ตามกาํหนดเวลาและเง่ือนไขในข้อตกลง  ดังน้ี 



 

๖๑ 

 

๔.๑) จัดทาํรายงานความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน ตาม แบบ รข. ๐๐๑ (ดูผนวก ๖.๔ 

หน้า ๑๑๔) 

๔.๒) จัดทาํรายงานการเงิน โดยให้จัดทาํรายละเอยีดรายจ่ายของกิจกรรมแยกตามประเภท

ค่าใช้จ่ายตามแบบ บข.๐๐๒ (ดูผนวก ๖.๕ หน้า ๑๑๕)  

๔.๓ สาํเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่วันที่รับเงินงวดก่อน จนถึงวันสิ้นงวดงานน้ันๆ 

๔.๔ ใบสาํคัญรับเงิน ที่ลงนามโดยองค์กรผู้รับข้อตกลง  

๔.๕ จัดทาํหนังสอืขออนุมัติเบิกเงินงวด ตามแบบ รข.๐๐๒ (ดูผนวก ๖.๖ หน้า ๑๑๖) 

 

๕.การปิดโครงการ 

ในกรณีที่โครงการสิ้ นสุดและเห็นสมควรปิดโครงการ ให้องค์กรผู้รับข้อตกลงจัดทาํ 

หนังสอืขออนุมัติปิดโครงการตามแบบ รข.๐๐๓ (ดูผนวก ๖.๗ หน้า ๑๑๗) เอกสารประกอบ ดังน้ี 

๕.๑) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานฉบับสมบูรณ์ และ แผ่นบันทกึข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์ 

๕.๒) รวบรวมสมุดบัญชีเงินสด อันแสดงรายการรับ-รายจ่ายที่เกิดข้ึนในโครงการ ตั้งแต่

งวดแรกจนถึงงวดปิดโครงการ (แบบ บข. ๐๐๑) 

๕.๓) จัดทาํรายงานการเงินโดยให้จัดทาํรายละเอียดรายจ่ายของกิจกรรมแยกตาม

ประเภทค่าใช้จ่ายแบบ บข.๐๐๒  

๕.๔) จัดทาํรายงานการเงินเพ่ือปิดโครงการ ตามแบบ งข. ๐๐๓ (ดูผนวก ๖.๘ หน้า 

๑๑๘) 

ในกรณีที่องค์กรผู้รับการสนับสนุนรับเงิน ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้มีผู้สอบบัญชี

ได้รับอนุญาตลงนามรับรองรายงานการเงินในแบบฟอร์มน้ีด้วย  

๕.๕) สาํเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ต้ังแต่วันที่รับเงินทุกงวดถึงวันสิ้นสดุงวดงาน 

๕.๖) ใบสาํคัญรับเงิน ที่ลงนามโดยองค์กรผู้รับข้อตกลง  

 

ทั้งน้ี เม่ือสิ้นสดุโครงการ หากมีงบประมาณเหลือ ให้องค์กรผู้รับการสนับสนุนส่งงบประมาณที่เหลือ

คืนสาํนักงานด้วย 

อน่ึง ในกรณีที่องค์กรผู้รับการสนับสนุน ไม่สามารถดาํเนินงานให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ระบุใน

ข้อตกลงได้ ให้ดาํเนินการตามประกาศ สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจัดการ

และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๘ 

การขยายเวลาและการสิ้นสดุโครงการ ตามแบบ รข.๐๐๔ (ดูผนวก ๖.๙ หน้า ๑๑๙) 

 

 



 

๖๒ 

 

ถาม-ตอบ เพือ่ความเขา้ใจ  

ส่วนเสริม 

 

ถาม ๑ ทําไมตอ้งใชส้มชัชาสุขภาพมาเป็นกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ

ใหยุ้่งยาก ในเมือ่ภาครฐัมีหนา้ทีทํ่านโยบายสาธารณะอยู่แลว้? 

ตอบ ๑ การทาํงานทางนโยบายตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ภาครัฐจะเป็นหลักในการ

ทาํอยู่แล้ว โดยมีภาควิชาการเป็นฝ่ายสนับสนุน แต่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมาก หรือไม่มีเลย ทาํให้

นโยบายสาธารณะจาํนวนมาก ไม่ตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่เท่าที่ควร หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 

แนวคิดของ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ วางอยู่บนความคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่เช่ือม่ัน

ว่า หากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะทาํให้ทาํงานที่ยากได้สาํเรจ็ ซ่ึงถ้าแยกกนัทาํจะสาํเรจ็ได้ยาก  

สมัชชาสขุภาพและเคร่ืองมืออื่นๆ ใน พ.ร.บ.สขุภาพฯ ออกแบบมาเสริมตรงน้ี เพ่ือเช่ือมประสาน

เข้ากบัการทาํงานนโยบายของภาครัฐ โดยเน้นให้ความสาํคัญกบัทุกภาคส่วนอย่างเสมอกนัมากข้ึน  

ในทางปฏบัิติ การมีส่วนร่วมอาจยังไม่สามารถทาํได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งหมด แต่กค็วรใช้ความ

พยายามเช้ือเชิญและสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมให้มากที่สดุเทา่ที่จะทาํได้ 

 

ถาม ๒ จะไม่ใชส้มชัชาสุขภาพทํานโยบายสาธารณะไดห้รือไม่? 

ตอบ ๒ ไม่ใช้กไ็ด้ เน่ืองจากการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ หรือนโยบาย

สาธารณะใดๆ มีเคร่ืองมือ ช่องทาง และวิธีการต่างๆ มากมาย และฝ่ายต่างๆ กใ็ช้กันอยู่แล้ว สมัชชา

สขุภาพเป็นเพียงทางเลือกใหม่ทางหน่ึงเทา่น้ัน 
 

ถาม ๓  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สมชัชาสุขภาพ และเครือ่งมือต่างๆ ใน พ.ร.บ.สุขภาพฯ ไม่มี

อํานาจไปบงัคบัใครใหทํ้าตาม ไม่มีทรพัยากรใหทํ้า ไม่เหมือนหน่วยงานรฐัต่างๆ ที่มีทั้งอํานาจและ

ทรพัยากร ดงันั้น พ.ร.บ.สุขภาพ และสมชัชาสุขภาพจะมีนํ้ ายาไดอ้ย่างไร? 

ตอบ ๓ การทาํงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ออกแบบมาให้ทาํงานด้วยการเน้น “การมีส่วน

ร่วม” เพ่ือให้เกดิพันธะสญัญาทางสงัคมร่วมกนั ซ่ึงเป็น “อาํนาจอ่อน” ที่จะช่วยขับเคล่ือนและผลักดันงาน

ให้เป็นผลสาํเรจ็ได้ทางหน่ึง  
ตัวอย่างเช่น ชุมชนชาวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเข้าไปทาํให้

เกิดการทาํข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างย่ังยืน มีการดึงการมีส่วนร่วมจากทั้ง

ภาคประชาชน นักวิชาการ อบต. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จนได้ฉันทามติร่วมกัน แล้วผลักดันมติ



 

๖๓ 

 

น้ันไปสู่การปฏบัิติ คือขับเคล่ือนจนกระทั่งทาํให้ อบต. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเร่ืองน้ี และทุกฝ่ายเข้ามา

ร่วมกนัดูแลกาํกบั และร่วมกนัปฏบัิติตามข้อบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยไม่รอพ่ึงแต่

ภาครัฐเพียงเทา่น้ัน เป็นต้น 
 

ถาม ๔  การพฒันานโยบายสาธารณะเรือ่งใดทีค่วรใชส้มชัชาสุขภาพเป็นเครือ่งมือ? 

ตอบ ๔  เร่ืองใดกไ็ด้ที่เหน็สมควร เร่ืองใหญ่ เร่ืองยาก เร่ืองเลก็ หรือเร่ืองง่ายกไ็ด้ทั้งน้ัน ข้ึนอยู่

กบัความพร้อมและความเหน็ร่วมกนัของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือของกลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาและ

ผลักดันนโยบายเร่ืองน้ันๆ เช่น การจัดทาํแผนพัฒนาภมิูภาคเพ่ือสุขภาวะ นโยบายพ้ืนที่จัดการตนเองเพ่ือ

สุขภาวะ นโยบายแก้ปัญหาการตั้ งครรภ์ไม่พร้อม นโยบายแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ นโยบายการลด

ผลกระทบด้านสขุภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย ฯลฯ 

 

ถาม ๕  “สมชัชาสุขภาพ” กบั “การทําประชาคม” หรือ “เวทีประชาคม” มีความแตกต่างกนั

อย่างไร?  
ตอบ ๕  สมัชชาสขุภาพเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่เน้น

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะ 

(ดูคุณลักษณะสาํคัญของสมัชชาสขุภาพ ๖ ประการ หน้า ๙) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การ

เสนอประเดน็เข้าสู่การพิจารณา การทาํงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาประเดน็เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย การ

ตัดสนิใจต่อทางเลือกเชิงนโยบาย การผลักดันและการมีส่วนร่วมดาํเนินการ การรับผลและการประเมินผล

ที่เกดิข้ึนจากนโยบายน้ันๆ ไม่ใช่การจัดประชุมรับฟังความเหน็หรือการจัดเวทสีาธารณะทัว่ๆ ไป  

 ส่วนการทาํประชาคม หรือเวทีประชาคมน้ัน เป็นการจัดเวทีสาธารณะให้ภาคประชาชนมาให้

ความเหน็ต่อประเดน็หรือนโยบายสาธารณะที่หน่วยงานต่างๆ ทาํข้ึนมา ซ่ึงเป็นการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับหน่ึง แต่ยังไม่ใช่กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

 

ถาม ๖  คําว่า “ระบบ” “แบบแผน”  “กลไก” “เครื่องมือ” และ “กระบวนการ” มีความ

แตกต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ ๖  “ระบบ”(system) หมายถึง การนาํปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน  (People) ทรัพยากร 

(Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทาํงานร่วมกัน เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ในระบบใหญ่อาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (Subsystem) ต่างๆ ที่ต้อง

ทาํงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ซ่ึงระบบย่อยเหล่าน้ีถือว่าเป็นระบบด้วย เพราะมี



 

๖๔ 

 

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบที่สมบูรณ์ในตัวเอง เม่ือระบบย่อยหลายๆ ระบบรวมกันจะทาํให้เกิดระบบ

ใหญ่ข้ึน  
“แบบแผน” (pattern) หมายถึง ขนบธรรมเนียมที่กาํหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏบัิติสืบต่อกัน

มา เป็นภาพสะท้อนของวิถีหรือแนวทางที่ทาํให้การทาํงานสาํเร็จลุล่วงได้ จนเป็นวิถีหรือแนวทางที่เป็นที่

ยอมรับกนั เป็นที่คุ้นเคย และกลายเป็นวัตรปฏบัิติปกติประจาํ 

กลไก (mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทาํให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดาํเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ดาํเนินงาน 

เคร่ืองมือ

ส่วนคาํว่า “

 (tool) หมายถึง วัสดุ  อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่ใช้สาํหรับดาํเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง 
กระบวนการ”

 

 (process) หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่เป็นวิธีดาํเนินการตามแบบแผน

และข้ันตอนที่ได้กาํหนดไว้แน่นอนเพ่ือแปรสภาพปัจจัยนาํเข้าที่หลากหลายไปสู่ผลลัพธท์ี่มีคุณค่า 

ถาม ๗  คนที่มีโอกาสเขา้ร่วมกระบวนการสมชัชาสุขภาพเป็นคนจํานวนไม่มาก แลว้จะบอก

ว่าเนน้การมีส่วนร่วมทีแ่ทจ้ริงไดอ้ย่างไร? 
ตอบ ๗  การมีส่วนร่วมที่เป็นอุดมคติ คือ การมีส่วนร่วมของทุกคน ในทุกเร่ือง และทุกข้ันตอน 

ซ่ึงในทางปฏบัิติแล้ว ทาํไม่ได้ ดังน้ันการมีส่วนร่วมในทางปฏบัิติ คือการเปิดให้คนมีโอกาสเข้าร่วมให้มาก

ที่สดุเทา่ที่จะทาํได้ ดังน้ัน กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดี ควรให้ความสาํคัญกับการสร้างโอกาส พ้ืนที่และ

ช่องทางการเข้าร่วมของตัวแทนกลุ่มคน องค์กร ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลายและกว้างขวาง

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาํได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หรือที่มักจะเข้าไม่ถึงกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบเดิมๆ 

 

ถาม ๘  กระบวนการสมชัชาสุขภาพที่มีแบบแผนและเป็นระบบที่คนบางกลุ่มบางหมู่ที่ไม่

คุน้เคย จึงอาจเขา้ไม่ถงึ หรือไม่สามารถแสดงความตอ้งการหรือความเห็นที่แทจ้ริงได ้จะป้องกนัหรือ

แกปั้ญหานี้ อย่างไร? 
ตอบ ๘  ข้อน้ีมีความสาํคัญมาก กระบวนการสมัชชาสุขภาพควรพัฒนาการจัดให้มีแบบแผนและ

เป็นระบบ เพ่ือป้องกนัความวุ่นวาย สับสน และขาดคุณภาพในการทาํงาน แต่กค็วรให้ความสาํคัญกับการ

รับฟังเสยีงเลก็เสยีงน้อย เสียงของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีเสียงในสังคม (voiceless) ด้วยการไม่ละเลย และจัด

กระบวนการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมให้คนบางกลุ่มบางหมู่ได้แสดงออกด้วยศิลปวัฒนธรรม 

การพูดคุยกนัอย่างไม่เป็นทางการ การให้แสดงออกผ่านสื่ออื่นๆ เป็นต้น  

  



 

๖๕ 

 

ถาม ๙  จดัสมชัชาสุขภาพ แต่ไม่เรียกชื่อว่าสมชัชาสุขภาพไดห้รือไม่? 

ตอบ ๙ การจัดกจิกรรมสาธารณะ จะเรียกช่ืออะไรกไ็ด้อยู่แล้ว เช่นเดียวกบัการจัดกระบวนการพัฒนา

และขับเคล่ือนโยบายสาธารณะ จะใช้เคร่ืองมือใด กระบวนการ วิธกีารใด หรือจะใช้ช่ือว่าอย่างใดกไ็ด้  

แต่หากมีการใช้รูปแบบและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และมีการขอรับการสนับสนุนทรัพยากร

จาก สช. กค็วรใช้ช่ือสมัชชาสขุภาพ เน่ืองจากเป็นงานที่สบืต่อมาจาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่มีการใช้ช่ือ

น้ี 

 

ถาม ๑๐  จัดสมชัชาสุขภาพ โดยนํากระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะอื่นๆ เช่น สมชัชา

ปฏิรูป สมชัชาประชาชน สมชัชาเด็กและเยาวชน ฯลฯ ไปผสมผสานทําดว้ยกนั เพือ่ประหยดัเวลาและ

ทรพัยากรจะไดไ้หม? 

ตอบ ๑๐  สมัชชาสุขภาพมีกระบวนการ แบบแผน วิธีการและเป้าหมายเฉพาะ คือให้ได้ข้อเสนอ

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ที่นาํไปขับเคล่ือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เวทีสาธารณะ หรือการทาํ

กิจกรรมเคล่ือนไหวสังคมทั่วไป ดังน้ัน ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการทาํงานว่าไป

ด้วยกนัได้แค่ไหนเพียงใดด้วย 

อย่างไรกต็ามหากมองในเชิงประเดน็ หรือเร่ืองที่จะพิจารณาหรือที่จะขับเคล่ือนแล้ว สามารถนาํ

ประเดน็ใดๆ หรือเร่ืองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสุขภาวะเข้ามาพิจารณาในกระบวนการสมัชชา

สุขภาพได้ทั้งสิ้ น กล่าวอีกนัยยะหน่ึงก็คือ “การบูรณาการเชิงประเด็น” ซ่ึงไม่ใช่การผสมผสานเชิง

กระบวนการที่อาจทาํให้เกดิความสบัสนข้ึนได้  

ทั้งน้ี ควรข้ึนกบัการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะทาํงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง  

 

ถาม ๑๑  สช.เคยสนบัสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพทีห่ลากหลาย เหตุใดจึงมาเนน้สนบัสนุนการ

จดั “สมชัชาสุขภาพจงัหวดั” และต่อไปจะยงัมีการสนบัสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพอืน่ๆ อีกหรือไม่? 

ตอบ ๑๑  ในช่วง ๔-๕ ปีที่มี พ.ร.บ.สุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ว คสช. ดาํเนินการให้มีการจัด

และพัฒนาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง จนได้แบบแผนและกระบวนการที่เป็นระบบมาก

ข้ึนตามลาํดับ แต่ในส่วนของการสนับสนุนพ้ืนที่ใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพเป็นเคร่ืองมือพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสขุภาพฯ ยังควรมีการพัฒนาต่อยอดให้เข้มแขง็ย่ิงข้ึน 

 คสช. จึงมอบนโยบายให้ สช. เน้นการสนับสนุนการใช้และการพัฒนาสมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ สมัชชาสขุภาพระดับจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดได้รับ

ประโยชน์จากเคร่ืองมือน้ีให้มากย่ิงข้ึนกว่าที่ผ่านๆ มา จึงเป็นที่มาที่ สช. เน้นสนับสนุนการพัฒนาสมัชชา

สุขภาพจังหวัด โดยพยายามสนับสนุนการต่อยอดงานจากทุนเดิมที่ทุกจังหวัดมีอยู่แล้ว ให้ก้าวไปข้างหน้า



 

๖๖ 

 

ได้มากย่ิงข้ึน เช่นที่จังหวัดอุดรธานี มีแกนนาํจาก (๑) สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด (๒) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี และ (๓) จากภาคประชาสงัคม รวมตัวกนัเป็นกลุ่มแกนจัดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ในจังหวัดอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมา แต่ที่ผ่านมา สช. สนับสนุนเป็นแบบโครงการรายปี ทาํให้การทาํงานของ

จังหวัดขาดความต่อเน่ือง ดังน้ัน ตั้ งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สช. จะสนับสนุนการจัดกระบวนการ 

“สมัชชาสขุภาพจังหวัดอุดรธานี” ตลอดทั้งปี และต่อเน่ืองไปทุกปี โดยมีงบประมาณสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการจัดกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะฯ เพ่ือให้จังหวัดสมารถดาํเนินงาน

และพัฒนาเคร่ืองมือน้ีได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึง สช. จะสนับสนุนทาํนองน้ีกบัทุกๆ จังหวัดที่มีความพร้อม 

 ในขณะเดียวกัน สช. ยังคงให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพอื่นๆ ต่อไป ตาม

กาํลังทรัพยากรที่มี 

 

ถาม ๑๒  การกําหนดใหจ้ัดตั้ง “หน่วยเลขานุการกิจ สมชัชาสุขภาพจังหวดั” หรือ นลส. จะ

ทําใหก้ารทํางานแข็งตวัเกินไปหรือไม่? 
ตอบ ๑๒  เพ่ือให้มีการจัดกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นระบบมากข้ึน ให้มีความเป็น

ทางการและให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนมากว่าที่ผ่านๆ มา มีระบบการทาํงานที่เน้นการมีส่วนร่วม 

มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ไม่ใช่การจัดกลไกราชการ แม้บางจังหวัดอาจอยู่ภายใต้การดูแลสนับสนุนของ

หน่วยงานราชการกต็าม 

 

ถาม ๑๓  คณะกรรมการจัดสมชัชาสุขภาพจังหวดั (คจสจ.) และคณะทํางานบริหาร นลส. 

ใครมีอํานาจบริหาร? 
ตอบ ๑๓  คณะทาํงานบริหาร นลส. มีอาํนาจกาํกับการบริหารจัดการของ นลส. (ดูอาํนาจหน้าที่ 

คจสจ. และคณะทาํงานบริหาร ในหน้า ๒๓) แต่การบริหารจัดการจริง เป็นการทาํงานแบบมีส่วนร่วมของ

ภาคีหลายๆ ภาคส่วน สาํหรับ นลส. จะอยู่ภายใต้หน่วยงานหรือองค์กรใดในจังหวัด ควรให้เป็นไปตามที่

แกนนําในจังหวัดน้ันๆ ตกลงกัน ซ่ึงอาจปรับได้ตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด เช่น บางจังหวัดอยู่ที่

สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด บางจังหวัดอยู่ที่มหาวิทยาลัย บางจังหวัดอยู่ที่มูลนิธิ หรือสมาคมสาธารณะ

ประโยชน์ เป็นต้น 
 

ถาม ๑๔  ประธาน คจสจ. ควรเป็นใคร เป็นคนเดียวไปเรือ่ยๆ ไดห้รือไม่? 

ตอบ๑๔ แล้วแต่ นลส. จะได้จัดให้มีการปรึกษาหารือกนัระหว่างแกนนาํภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด 

เพ่ือพิจารณาผู้เหมาะสมเสนอแต่งต้ังทาํหน้าที่น้ีเป็นปีๆ ไป ซ่ึงควรมีการสลับสับเปล่ียนกันไปตามความ

เหมาะสม ไม่ควรเป็นคนเดียวไปเร่ือยๆ เพ่ือให้ผู้เหมาะสมจากภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงบทบาท 



 

๖๗ 

 

 ตาํแหน่งประธาน คจสจ. ไม่ใช่สถานะ(status) แต่เป็นตาํแหน่งที่มีหน้าที่ดูแลการจัดกระบวนการ

สมัชชาสขุภาพจังหวัดเป็นปีๆ ไป และทาํหน้าที่เป็นประธานการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัดในปีน้ันๆ 

 

ถาม ๑๕  การทํางานของหน่วยงานในจังหวดัมีงานลน้มืออยู่แลว้ ถา้ตอ้งรบัหนา้ที่ นลส. จะ

ทําอย่างไรดี อีกทั้งงานนี้ ไม่ใช่งานตามตวัช้ีวดัของกระทรวงทีส่งักดัอีกดว้ย? 

ตอบ ๑๕  การบริหารจัดการเพ่ือให้เกดิกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างต่อเน่ือง กเ็พ่ือใช้

ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดน้ันๆ ไม่ใช่การทาํงานเพ่ือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงตามระบบ

ราชการแนวต้ัง แต่เป็นการทาํงานบริหารจัดการและเช่ือมประสานแนวราบ ดังน้ัน การรับหน้าที่ทาํงานน้ี 

ควรรับทาํอย่างมีความสุข ดว้ยแรงศรัทธาในพลังการทาํงานร่วมกันหลายๆ ฝ่าย ซ่ึงมีคนจากหลาย

องค์กรหลายภาคส่วนพร้อมที่จะร่วมมือ และช่วยทาํงาน ไม่ใช่การทาํงานเองทั้งหมดตามลาํพัง 

 สช. มีทรัพยากรจํานวนหน่ึงสนับสนุนการบริหารจัดการ ซ่ึงสามารถใช้สาํหรับเป็นค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยทาํงานเพ่ิมได้ตามสมควร 
 

ถาม ๑๖  ดูวงจรงานสมชัชาสุขภาพจังหวดัในแต่ละปีแลว้ เห็นว่ามีปริมาณงานมาก อาจทํา

ไม่ไหวจะทําอย่างไร?  
ตอบ ๑๖  การทาํงานแบบแนวราบเช่นน้ี ไม่ใช่การทาํงานคนเดียวหรือหน่วยงานเดียว แต่เป็นการ

สานพลังผู้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทาํงานด้วยกัน ถ้าใช้ยุทธศิลป์ในการสานพลังที่ดี กจ็ะไม่ต้องทาํงาน

หนักคนเดียวหรือหน่วยงานเดยีว 

 

ถาม ๑๗  จะมีงบประมาณสนบัสนุนการจัดสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ หรือสมชัชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นในจงัหวดั หรือจดัเวทีสาธารณะอืน่ๆ ในจงัหวดั เช่น ในระดบัอําเภอดว้ยหรือไม่? 

ตอบ ๑๗  มีอยูใ่นงบประมาณที่จะจัดให้แก่จังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว โดยแยกการใช้งบประมาณ

ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน  

 

ถาม ๑๘  ทําไมไม่จัดตั้ง สช. จังหวดัทํางานนี้ ไปเลย จะไดไ้ม่ตอ้งฝากงานกบัหน่วยงานอื่น

อย่างนี้ ? 
ตอบ ๑๘  เจตนารมณ์การออก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือของทุกภาคส่วนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่ออกเพ่ือการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพียงให้มีแค่ สช. เป็นหน่วยงานขนาดเลก็ทาํ



 

๖๘ 

 

หน้าที่ประสานงานเพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันทาํงานเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะร่วมกัน จึง

ไม่มีการจัดตั้ง สช. ระดับจังหวัด หรือระดับภาค  
การทาํงานตาม พ.ร.บ.น้ี เน้นการร่วมแรงร่วมใจกันทาํงาน และไม่ใช่เป็น “การฝากงาน” หากแต่

เป็นความสมัครใจขององค์กรต่างๆ ที่จะ “ช่วยกนัทาํงาน” เพ่ือประชาชนเป็นสาํคัญ 

 

ถาม ๑๙  กระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั หรือ คจสจ. หรือ นลส. จะตอ้งคอยทําหนา้ที่จัด

เวทีรบัฟังความเห็นต่อร่างมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี หรือตอ้งคอยนํามติจากสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติมาขบัเคลือ่นหรือไม่? 
ตอบ ๑๙  หน้าที่หลักโดยตรงของ คจสจ. และ นลส. และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด คือ

การใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพของคนในจังหวัดน้ันๆ แบบ

ที่เรียกว่า “ของจังหวัด โดยจังหวัด เพ่ือจังหวัด” แต่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดมีความเกี่ยวข้อง

เช่ือมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือการส่งตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิก

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ  มีสทิธเิสนอประเดน็เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ และมีหน้าที่

ช่วยกนัขับเคล่ือนและผลักดันให้เกดิการปฏบัิติตามมติต่างๆ ด้วยกนัอยู่แล้ว 

 ดังน้ัน คจสจ. และ นลส. อาจช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นต่อร่างมติ

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ตามที่ สช. ขอความร่วมมือ ตามที่จังหวัดเหน็สมควร และอาจพิจารณานาํมติบาง

เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด หรือที่เห็นว่าจะช่วยเสริมการทาํงานทางนโยบายในจังหวัดมาขับเคล่ือนกไ็ด้

ตามที่พิจารณาเหน็สมควร 
 

ถาม ๒๐  สช. ยงัจะสนบัสนุนกลไกภาคทีเ่คยสนบัสนุนอยู่เดิมหรือไม่? 

ตอบ ๒๐  ขณะน้ีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการภาค ๔ คณะ เพ่ือให้คาํปรึกษาแนะนาํ

ในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ โดยมี สช. เป็น

ฝ่ายเลขานุการ ดังน้ัน การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ พัฒนาศักยภาพ และการจัดการความรู้และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานเชิงวิชาการ จะดําเนินการผ่านคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ ชุดน้ี โดย สช. จะยังคงเช่ือม

ประสานกบักลไกภาคที่มีอยู่เดิมเพ่ือขอความร่วมมือในการทาํงานร่วมกนัต่อไป 

 

ถาม ๒๑  นอกจากสมชัชาสุขภาพแลว้ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ ยงัมีเครื่องมืออื่นๆ อีก เช่น 

ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ (เอชไอเอ.) เป็นตน้ จะนํามา

เชือ่มโยงกบัสมชัชาสุขภาพไดด้ว้ยหรือไม่? 



 

๖๙ 

 

ตอบ ๒๑  ควรนาํมาเช่ือมโยงกนั เพราะเป็นเคร่ืองมือพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองมือใดๆ ก็สามารถใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็น

กระบวนการกลางในการทาํงานพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะได้ทั้งน้ัน เช่น การทาํธรรมนูญ

สขุภาพพ้ืนที่ กส็ามารถใช้สมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่เป็นกระบวนการจัดทาํธรรมนูญฯ ได้ และในธรรมนูญ

สุขภาพพ้ืนที่ กอ็าจกาํหนดให้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นประจาํทุกปีกไ็ด้ การทาํเอชไอเอ.ก็

สามารถใช้สมัชชาสขุภาพเป็นกระบวนการทาํงานหน่ึงในพ้ืนที่ได้ เป็นต้น 

 

ถาม ๒๒  หากมีหน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายใดจะจัดสมัชชาสุขภาพ หรือต้องการให้ สช.

สนับสนุน จะต้องทาํอย่างไร? 

ตอบ ๒๒  ทุกองค์กรสามารถนาํแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกบัสมัชชาสขุภาพไปใช้เพ่ือประโยชน์

แก่สาธารณะได้อย่างเป็นอสิระอยู่แล้ว แต่หากต้องการขอรับการสนับสนุนจาก สช. กส็ามารถทาํได้ (โปรด

ดูแนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ตามประกาศ

ของ สช.เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๗๓) 

 

ถาม ๒๓  หากรบัการสนบัสนุนงบประมาณจาก สช. จะตอ้งบริหารจัดการทางการเงินและ

อื่นๆ อย่างไร จะใชร้ะเบยีบราชการ หรือระเบยีบขององคก์รตวัเองไดไ้หม? 

ตอบ ๒๓  ในกรณีที่ สช. สนับสนุนงบประมาณ ให้ใช้ระเบียบของ สช. เน่ืองจาก สช. ต้องบริหาร

ทรัพยากรภายใต้ระเบียบของ สช. ซ่ึงปฏบัิติได้ง่ายและคล่องตัวกว่าระเบียบทางราชการ แต่จาํเป็นต้องอยู่

ภายใต้หลักการการบริหารที่เป็นธรรมาภิบาล (ดูสาระสาํคัญได้ในเร่ืองการจัดการด้านนิติกรรมและ

การเงิน หน้า ๕๗) 

-------------- 
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๘๑ 

 

 



๘๒ 

 

ภาคผนวก ก  

(แนบท้ายประกาศสาํนักงาน เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่และ

สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

(ตวัอย่าง)การเขียนโครงการจดัสมชัชาสุขภาพจงัหวดั  

(Provincial Health Assembly: PHA) 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมัชชาสขุภาพจังหวัด………………………… พ.ศ.…………… 

๒. หลกัการและเหตุผล  

 ๒.๑ จังหวัด.........เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาค.............ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น....อาํเภอ มี

ประชากรจาํนวน........คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่............... สภาพภมิูศาสตร์ของ

จังหวัดมีลักษณะ....................................................................................................................... 

ในภาพรวมแล้ว จังหวัดมีจุดแขง็/จุดเด่นคือ........... และมีปัญหาสาํคัญ ได้แก่......................... 

.............................................................................................................................................. 

ทศิทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาของจังหวัด ประกอบด้วยเร่ืองสาํคัญๆได้แก่........................ 

............................................................................................................................................. 

 ในด้านสงัคม คุณภาพชีวิตและสขุภาพ มีปัญหาสาํคัญๆได้แก่............................................... 

............................................................................................................................................ 

 (อาจเพ่ิมเติมข้อมูลที่สาํคัญอื่นๆ ได้ตามที่เหน็สมควร) 

 ๒.๒ ที่ผ่านมา นอกจากการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายและทศิทางของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

ที่ผ่านๆมาแล้ว จังหวัดเคยใช้สมัชชาสขุภาพ เพ่ือเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนโยบายสาธารณะ

เพ่ือสขุภาพมาบ้างแล้ว ข้อมูลสรุปปรากฏตามเอกสารที่แนบในภาคผนวก...... 

๒.๓ สขุภาพ  ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สมัชชาสขุภาพ คือ กระบวนการพัฒนา

และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ที่เน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาทาํงานด้วยกนั ตามแนวทางการ

ปฏรูิประบบสขุภาพที่เน้น “สร้างนาํซ่อม” ซ่ึงมี “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ” เป็นกรอบทศิทาง 

และในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๔๐ ของพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติฯ ได้กาํหนดให้คณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ คสช.กาํหนด 



๘๓ 

 

๒.๔ ดังน้ัน เพ่ือให้มีการใช้สมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ สาํหรับเป็นกระบวนการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพอย่างต่อเน่ือง จังหวัด..............จึงจัดทาํโครงการสมัชชาสขุภาพ

จังหวัด..........พ.ศ.........ข้ึน 

๓. วตัถุประสงค ์เพ่ือ 

 ๓.๑จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สขุภาพ/สขุภาวะของจังหวัด............. 

 ๓.๒ เปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัด ทั้งภาครัฐ 

ภาควิชาการ และภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ เพ่ือนาํไปสู่

การมีสขุภาพ/สขุภาวะของประชาชน 

 ๓.๓เช่ือมโยงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพระหว่างสมัชชาสขุภาพจังหวัด และสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ ทั้งขาข้ึนและขาเคล่ือน 

๔. เป้าหมาย 

๔.๑ มีการจัดกระบวนการสมัชชาสขุภาพครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีการจัดประชุมสมัชชาสขุภาพ

จังหวัด ๑ คร้ัง ประมาณเดือน...........พ.ศ.......... 

๔.๒ มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัด ประมาณ.......คน (รวมตลอด

กระบวนการทั้งปี) 

๕. วิธีดําเนนิงาน 

 ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ประจาํปี............ซ่ึงมีองค์ประกอบ

จากตัวแทนหน่วยงาน องค์กร ภาคีทุกภาคส่วน จาํนวน ๑๕-๒๕ คน มี.........................เป็นหน่วย

เลขานุการกจิ มีคณะทาํงานบริหาร ประกอบด้วย..................................................โดยมี

...............................เป็นประธาน ทาํหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการ 

 ๕.๒ จัดกลุ่ม/พัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสขุภาพจังหวัด ที่ครอบคลุมกลุ่มเครือข่าย ๔ 

ประเภท คือ (๑)กลุ่มเครือข่ายตามพ้ืนที่อาํเภอ (๒)กลุ่มเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ (๓)กลุ่ม

เครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาควิชาการ และ(๔)กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและเอกชน เพ่ือ

เปิดช่องทางให้ทุกกลุ่มเครือข่ายได้เข้ามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการสมัชชาสขุภาพ  

 ๕.๓ ดาํเนินงานพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ซ่ึงประกอบด้วยงานสาํคัญ ๓ 

ข้ันตอนหลัก คือ 



๘๔ 

 

 ๕.๓.๑ ข้ันตอนการกาํหนดประเดน็ โดยการเปิดรับข้อเสนอประเดน็สาํหรับการพัฒนา

เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากกลุ่มเครือข่าย และองค์กรภาคีต่างๆ และการคัดเลือกประเดน็เพ่ือกาํหนดเป็น

ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัดตามวิธกีารและหลักเกณฑ์ที่ คจสจ.กาํหนด 

 ๕.๓.๒ ข้ันตอนการทาํงานวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มีกจิกรรมสาํคัญ ๔ 

ข้ันตอน คือ การพัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย  การจัดทาํเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย การรับ

ฟังความเหน็ต่อเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และการปรับปรุงเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบายหลังจาก

การรับฟังความเหน็จากกลุ่มเครือข่ายต่างๆแล้ว เพ่ือส่งให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆศึกษาก่อนวันประชุมสมัชชา

สขุภาพจังหวัด 

๕.๓.๓ ข้ันตอนการจัดประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด มีกจิกรรมสาํคัญๆ ได้แก่ การกาํหนด

ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด การกาํหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมสมัชชาสขุภาพจังหวัด การ

กาํหนดระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด การดาํเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

และการจัดทาํเอกสารสรุปมติที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

 

 ๕.๔ จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ ด้วยการจัดสาธิต จัดแสดง หรือนาํเสนองานที่

มีปฏบัิติการจริงในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับประเดน็ที่นาํเข้าพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

หรือเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพฯคร้ังที่ผ่านๆมา หรือเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนมติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในรูปของ “ลานสมัชชาสุขภาพ” ที่มีทั้งเวทีกลาง และพ้ืนที่สาํหรับนําเสนอ

กรณีศึกษาที่น่าสนใจที่มีการดาํเนินการมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหน่ึง หรือที่มีความน่าสนใจเป็น

พิเศษ  

๕.๕จัดกิจกรรมสื่อสารทางสังคม  ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ประจาํปี   ด้วยการเชิญชวนเครือข่ายสื่อมวลชนในพ้ืนที่ทุกแขนง ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะ

เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์  เคเบ้ิลทวีี  วิทยุชุมชน  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  ศิลปินพ้ืนบ้าน ฯลฯ  และเชิญชวน

กลุ่มสื่อมวลชนต่างๆที่สนใจเร่ืองราวที่เป็นสาธารณะ ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะด้วย 

 ๕.๖ขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ด้วยการติดตามและรายงานผลการขับเคล่ือนมติสมัชชา

สุขภาพฯ ดาํเนินการโดยติดตามความก้าวหน้าในการดาํเนินงานตามมติต่างๆอย่างต่อเน่ือง นําเข้าไป

รายงานความก้าวหน้าในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจาํปี เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงผลการปฏบัิติตาม

มติต่างๆที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน เพ่ือให้สมาชิกสมัชชา

สขุภาพจังหวัดรับทราบ และช่วยกนัแก้ไขและขับเคล่ือน 

นอกจากน้ี ยังจะมีการขับเคล่ือนมติฯ หลังการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดด้วยวิธีการและ

ช่องทางที่หลากหลาย 

๕.๗จัดให้มีการทาํงานทางวิชาการ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์บทเรียนจากการดาํเนินงานต่างๆ   จัด

ประชุม สมัมนา ถอดบทเรียนในหมูค่นทาํงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปบทเรียนสาํหรับการพัฒนางานในรอบปี

ต่อๆไป รวมไปถึงการจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนาํและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับความสามารถในการ



๘๕ 

 

ทาํงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการใช้สมัชชาสุขภาพเป็นเคร่ืองมืออย่าง

ต่อเน่ือง 

๕.๘จัดทาํการบันทกึการดาํเนินงาน จัดทาํบัญชีและรวมรวมเกบ็รักษาหลักฐานทางการเงิน เกบ็

รักษาเอกสาร พัฒนาฐานข้อมูลสาํคัญต่างๆ รวมรวมผลการปฏบัิติงาน ภาพถ่าย CD และอื่นๆ รายงานผล

การดาํเนินงาน และประสานงานกบัสช. หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 (รายละเอยีดตามแผนปฏบัิติการที่แนบ) 

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ..........(๑ ตุลาคม พ.ศ……...- ๓๐กนัยายน พ.ศ………)  

๗.งบประมาณ 

 ๗.๑งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก สช. จาํนวน...........................บาท 

 ๗.๒งบประมาณที่ใช้จากแหล่งอื่น ได้แก่........................จาํนวน.....................บาท 

(รายละเอยีดตามแผนงบประมาณที่แนบ) 

๘.หน่วยงาน/องคก์รรบัผดิชอบ 

-หน่วยเลขานุการกิจ สมชัชาสุขภาพจงัหวดั...........ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทาํงาน

บริหาร ซ่ึงตั้งอยู่ที่.................................................................................................................... 

มี............................................เป็นผู้ทาํหน้าที่บริหารจัดการ (ช่ือ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และe-mail 

ของทมีงานบริหารจัดการ) 

๙.ตวัช้ีวดัผลงาน  

๙.๑ มีการจัดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสขุภาพจังหวัด ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้ง๔ ประเภท 

๙.๒มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปีละ ๑ คร้ัง 

๙.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด เป็นตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัด ไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเครือข่าย 

๙.๔ มีการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธกีารและรูปแบบต่างๆในการประชุมสมัชชาสขุภาพ

จังหวัด ไม่น้อยกว่า…………เร่ือง 

๙.๕ มีการสื่อสารทางสงัคมด้วยช่องทางต่างๆตลอดกระบวนการ/ตลอดปี 

๙.๖ ได้มติข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด ที่สอดคล้องกบัธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสขุภาพแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า………เร่ือง 



๘๖ 

 

๙.๗ มีการขับเคล่ือนมติจากสมัชชาสขุภาพจังหวัดสู่การปฏบัิติผ่านช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า....เร่ือง 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 

๑๐.๑ มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

ดาํเนินงานให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผน 

๑๐.๒ เม่ือสิ้นสดุโครงการ มีการสรุปบทเรียนและประเมินผลภายใน ทั้งด้านกระบวนการ ผลผลิต และ

ผลลัพธ ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสาํหรับการพัฒนากระบวนการสมัชชาสขุภาพจังหวัดในปีต่อๆไป 

 

ลงช่ือ…………………………………………    

(                                     )                      

           ผู้เสนอโครงการ 

 

 

 

 



๘๗ 

 

แผนปฏิบติัการ การจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั………………………… 

แผนงาน/กจิกรรม งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ผลงาน (Outputs) 

  ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย  

๑.การจัดกลไกดาํเนินงานที่เป็นพหุภาคี              

๑.๑ การดาํเนินงานของหน่วยเลขานุการกจิฯ (นลส.)  X X X X X X X X X X X  

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพ

จังหวัด (คจ.สจ.) …………….. คร้ัง 

             

๒.การจัดกลุ่มเครือข่าย (Constituency) สมาชิกสมัชชา

สขุภาพจังหวัด 

             

     ๒.๑ จัดกระบวนการทาํความเข้าใจบทบาทภาคี

เครือข่าย 

             

๓.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ              

    ๓.๑ ข้ันตอนการดกาํหนดประเดน็              

          ๓.๑.๑ การเปิดรับข้อเสนอประเดน็สาํหรับการ

พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 

             

          ๓.๑.๒ การคัดเลือกประเดน็เพ่ือกาํหนดเป็น

ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

             

    ๓.๒ ข้ันตอนการทาํงานวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิง

นโยบาย 

             

          ๓.๒.๑ การพัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย              



๘๘ 

 

แผนงาน/กจิกรรม งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ผลงาน (Outputs) 

  ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย  

          ๓.๒.๒ จัดทาํเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย              

          ๓.๒.๓ รับฟังความคิดเหน็ต่อเอกสารร่างข้อเสนอ

เชิงนโยบาย 

             

         ๓.๒.๔ ปรับปรุงเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย              

๓.๓ ข้ันตอนการจัดประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด              

         ๓.๓.๑ กาํหนดผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสขุภาพ

จังหวัด 

             

         ๓.๓.๒ กาํหนดบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา

สขุภาพจังหวัด 

             

         ๓.๓.๓ กาํหนดระเบียบวาระการประชุมสมัชชา

สขุภาพจังหวัด 

             

         ๓.๓.๔ ประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด (กจิกรรม

หลัก ประกอบด้วย การหาฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย

และกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ) 

             

         ๓.๓.๕ จัดทาํเอกสารสรุปมติที่ประชุมสมัชชา

สขุภาพจังหวัด 

             

๔.การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏบัิติ              

         ๔.๑ ขับเคล่ือนมติสมัชชาสขุภาพจังหวัด              

         ๔.๒ ติดตามและรายงานผลการขับเคล่ือนสมัชชา              



๘๙ 

 

แผนงาน/กจิกรรม งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ผลงาน (Outputs) 

  ตค พย ธค มค กพ มีค พค มิย กค สค กย  

สขุภาพจังหวัด 

๕.การจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ ใน

งานประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

             

๖.การสื่อสารทางสังคม  X X X X X X X X X X X  

๗.การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ              

๘.การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  X X X X X X X X X X X  

๙.การติดตามและประเมินผล  X X X X X X X X X X X  

๑๐.กจิกรรมเช่ือมโยงกบักระบวนการสมัชชาสขุภาพ

แห่งชาติ 

             

     ๑๐.๑ ส่งตวัแทนกลุ่มเครือข่ายจังหวัดเข้าร่วมประชุม

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติประจาํปี 

             

 

 

 

 



๙๐ 

 

แผนงบประมาณการจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั...........พ.ศ...........  

 ผู้ขอรับการสนับสนุน ควรแจกแจงรายละเอียดงบประมาณในกิจกรรมย่อย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง 

ฯลฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ฯ ในภาคผนวกของประกาศสาํนักงาน 

เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ลําดบัที่ กิจกรรม งบประมาณ 

  สช. แหล่งอื่น รวม 

๑. การจัดกลไกดาํเนินงานที่เป็นพหุภาคี    

๑.๑ สนับสนุนการดาํเนินงานของหน่วยเลขานุการกจิ     

 -ค่าตอบแทนผู้ทาํงานบริหารจัดการเตม็เวลาหรือบางเวลา 

= ๑๐,๐๐๐ บาท X ๑๒ เดือน 

๑๒๐,๐๐๐   

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณปูโภค และอื่นๆ = ๕,๐๐๐ 

บาท X ๑๒ เดือน 

๖๐,๐๐๐   

๑.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพจังหวัด (คจ.สจ.) 

จาํนวน…………คร้ัง 

-ค่าเดินทาง เฉล่ีย………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารว่าง ……………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารกลางวัน(ถ้ามี)……………บาท X จาํนวนคน 

   

๒. การจัดกลุ่มเครือข่าย (Constituency) สมาชิกสมัชชา

สขุภาพจังหวัด 

   

๒.๑ จัดกระบวนการทาํความเข้าใจบทบาทภาคีเครือข่าย 

-ค่าเดินทาง เฉล่ีย………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารว่าง ……………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารกลางวัน……………บาท X จาํนวนคน 

   

๓. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ    

๓.๑ การกาํหนดประเดน็ (จัดประชุมเครือข่ายเพ่ือคัดเลือก    



๙๑ 

 

ลําดบัที่ กิจกรรม งบประมาณ 

  สช. แหล่งอื่น รวม 

ประเดน็) 

-ค่าเดินทาง เฉล่ีย………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารว่าง ……………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารกลางวัน……………บาท X จาํนวนคน 

๓.๒ การทาํงานวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย    

 ๓.๑ การพัฒนาเอกสารร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- ค่าตอบแทนการทาํงานวิชาการเฉพาะประเดน็  

   

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเหน็ต่อเอกสารร่างข้อเสนอเชิง

นโยบาย โดยการจัดสมัชชาสุขภาพย่อยระดับตาํบล/

อาํเภอ/เฉพาะประเดน็ จาํนวน…………………คร้ัง 

-ค่าเดินทาง เฉล่ีย………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารว่าง ……………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารกลางวัน……………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าเอกสารประกอบการประชุม ………… บาท X จาํนวนคน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร …………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าตอบแทนผู้ทาํหน้าที่ช่วยจัดประชุม ๕๐๐ บาท X ๑ 

คน 

   

๓.๓ การจัดประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด 

-ค่าเดินทาง เฉล่ีย………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารว่าง ……………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารกลางวัน……………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าที่พัก………………….บาท X จาํนวนคน (ไม่เกนิร้อยละ 

   



๙๒ 

 

ลําดบัที่ กิจกรรม งบประมาณ 

  สช. แหล่งอื่น รวม 

๔๐ ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

-ค่าเอกสารประกอบการประชุม ………… บาท X จาํนวนคน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร (ถ้ามี) …………บาท X จาํนวนคน  

-ค่าตอบแทนผู้ทาํหน้าที่ช่วยจัดประชุม ๕๐๐ บาท X ๒ 

คน 

๔. การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพสู่การปฏบัิติ    

 ๔.๑ การประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกบัมติ 

-ค่าเดินทาง เฉล่ีย………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารว่าง ……………………บาท X จาํนวนคน 

-ค่าอาหารกลางวัน……………บาท X จาํนวนคน 

   

 ๔.๒ การติดตามและรายงานผลการขับเคล่ือนมติสมัชชา

สขุภาพ 

-ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการขับเคล่ือนมติสมัชชา

สขุภาพ ………………….บาท X จาํนวนเล่ม 

   

๕. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ ในงานประชุม

สมัชชาสขุภาพจังหวัด และการสื่อสารทางสังคม 

๕๐,๐๐๐   

 ๕.๑ กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ปฏบัิติการต่างๆ    

 ๕.๒ กจิกรรมการสื่อสารทางสงัคม    

๖. การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ และการติดตาม

ประเมินผล 

๕๐,๐๐๐   

 ๖.๑ การจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพ    

 ๖.๒ การติดตามประเมินผล    

๗. กจิกรรมเช่ือมโยงกบักระบวนการสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ    



๙๓ 

 

ลําดบัที่ กิจกรรม งบประมาณ 

  สช. แหล่งอื่น รวม 

 ๗.๑ ส่งตัวแทนกลุ่มเครือข่ายจังหวัดเข้าร่วมประชุมสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติประจาํปี 

-ค่าที่พัก ………………….บาท X จาํนวนคน 

-ค่าเดินทาง ……………..บาท X จาํนวนคน 

   

 รวมงบประมาณทั้งหมด    

 

รวมงบประมาณทั้งหมด จํานวน…………………………. บาท 

 ๑. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก สช. จาํนวน……………. บาท 

 ๒. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น  จาํนวน……………….บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

ภาคผนวก ข 

(แนบประกาศสาํนักงาน เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.๒๕๕๕) 

เกณฑก์ารจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ สําหรบัการจัดกระบวนการสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

พื้ นทีแ่ละสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

รายการ รายละเอียด 

๑. ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร /วิ ท ย า ก ร

กระบวนการ/องคป์าฐก 

- จ่ายในอตัรา ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท/วัน/คน  โดยพิจารณา

ตาม ความยากง่ายของงาน คุณวฒิุและประสบการณ์ 

๒. ค่าตอบแทนการทํางานทางวิชาการ 

(การวิเคราะห์สังเคราะห์และการจัดทาํ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- จ่ายในอัตรา ๒,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐.- บาท ต่อช้ินงาน  

โดยพิจารณาตามปริมาณงาน ความยากง่ายของ ความ

ยากง่ายในการหาผู้รับงานคุณวุฒิ และประสบการณ์ของ

ผู้ทาํงานทางวชิาการ 

๓. ค่าอาหาร - จ่ายในอตัราไม่เกนิ ๒๐๐ บาท/ม้ือ/คน 

๔. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม - จ่ายในอตัราไม่เกนิ ๕๐ บาท/ม้ือ/คน 

๕. ค่าที่พัก - จ่ายในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/คืน (จัดสรรให้ร้อย

ละ ๔๐ ของจาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม) 

๖. ค่าเดนิทาง - การเบิกค่าเดินทางให้เป็นไปโดยประหยัดและความ

จาํเป็น 

- ค่าเดินทางในพ้ืนที่ เดียวกัน (จังหวัดเดียวกัน หรือ

จังหวัดข้างเคียงที่มีระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร) ให้

เหมาจ่ายได้ไม่เกนิ ๕๐๐ บาท/คน/คร้ัง 

- ค่าเดินทางต่างพ้ืนที่ปฏบิัติงานโดยพาหนะประจาํทางให้

เบกิตามจริง 

- ในกรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เบิกเป็นค่านํา้มัน

เช้ือเพลิงให้คาํนวณโดยใช้ระยะทางตามตารางกิโลเมตร 

คูณด้วย ๔ บาท/กม.(อาจมีการปรับได้ตามที่สาํนักงาน

กาํหนด) 

๗. ค่าเอกสารและวัสดุอื่นๆ สาํหรับการจัด

ประชุมสมัชชาสขุภาพ 

- เบิกได้ในอตัราไม่เกนิ ๘๐ บาท/คน/คร้ัง 



๙๕ 

 

รายการ รายละเอียด 

๘. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ปฏบิตักิารต่างๆ และสื่อสารทางสงัคม 

- จัดสรรแบบเหมาจ่ายในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะ

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้ีในการประชุมสมัชชา

สุขภาพจังหวัดเท่าน้ัน กรณีการจัดกิจกรรมน้ีในการ

ประชุมสมัชชาสขุภาพอื่นๆ พิจารณาเป็นกรณีๆ  ไป) 

๙. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดการความรู้

และพัฒนาศักยภาพ ,การติดตามและ

ประเมินผล 

- จัดสรรแบบเหมาจ่ายในอตัรา ๕๐,๐๐๐ บาท  

(เฉพาะการจัดกระบวนการประชุมสมัชชาสขุภาพจังหวัด

เทา่น้ัน กรณีอื่นๆ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ งาน

ธุรการ ข้อมูลข่าวสาร ค่าตอบแทนผู้ทาํงาน

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  ค่ า

สาธารณูปโภค(ค่านํา้  ไฟฟ้า โทรศัพท ์

ไปรษณีย์)  และอื่น ๆ ของหน่วยเลขานุการ

กจิสมัชชาสขุภาพจังหวัด (นลส.) 

จัดสรรแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ดงั น้ี 

- ค่าตอบแทนผู้ทาํงานบริหารจัดการเตม็เวลาหรือบางเวลา 

จาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ จํานวน 

๕,๐๐๐ บาท 

ทั้งน้ีอาจถัวเฉลี่ยจ่ายได้โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลในการทาํงาน 

 

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ งาน

ธุรการ งานข้อมูลข่าวสาร ค่าตอบแทนผู้

ทาํงานบริหารจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า

สาธารณูปโภค และอื่น ๆ สําหรับการจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ 

หรือการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

อื่นๆ  

จัดสรรให้ในอัตราไม่เกิน 10% ของงบประมาณในการ

ดาํเนินงานทัง้โครงการ 

๑๒. ค่าตอบแทนผู้ทาํหน้าที่ช่วยจัดประชุม

ต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม ต้ังแต่ ๓๐ คน 

- สาํหรับผู้ทาํหน้าที่ช่วยเตรียมการประชุม เลขานุการการ

ประชุม เ จ้าหน้าที่ประสานงานการประชุม  หรือ



๙๖ 

 

รายการ รายละเอียด 

ขึ้นไป ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานวิชาการ (นอกเหนือจากผู้

ทาํงานบริหารจัดการประจาํ นลส.)  ให้จ่ายในอตัราเหมา

จ่ายวันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท/คน/วันที่มีการประชุม ทั้งน้ี 

ควรกาํหนดจาํนวนผู้ช่วยงานเทา่ที่จาํเป็น ดงัน้ี 

- จัดประชุม ๓๑-๕๐ คน ผู้ช่วยงาน ๑ คน 

- จัดประชุม ๕๑ คนขึ้นไป ผู้ช่วยงาน ๒ คน 

๑๓ .ค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญ ชี

โครงการประจําปีสําหรับโครงการที่ มี

งบประมาณ ตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป 

จัดสรรให้ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

ตวัอย่าง บญัชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายจงัหวดั ก. 

 

ประเภทที ่๑ กลุ่มเครือข่ายตามพื้ นทีอํ่าเภอ (จํานวน ... กลุ่มเครือข่าย) 

๑.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ A   

๒.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ B  

๓.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ C 

๔.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ D  

๕.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ E 

๖.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ F 

๗.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ G 

๘.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ H  

๙.กลุ่มเครือข่ายอาํเภอ I 

๑๐. ฯลฯ 

 

 

ประเภทที ่๒ กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองคก์รภาครฐั (จํานวน ... กลุ่มเครือข่าย) 
 

๑ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงกลาโหม 

 
(๑) สาํนักงานสสัดจีงัหวดั ก. 

 
(๒) กองพันทหารราบที่ ๑ 

  (๓) โรงเรียนนายเรือ 

๒ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงการคลัง 

 
(๑) สาํนักงานคลังจังหวัด ก. 

 
(๒) สาํนักงานสรรพาสามติจงัหวัด ก. 

 
(๓) สาํนักงานสรรพากรจังหวัด ก. 

 
(๔) สาํนักงานธนารักษ์จงัหวัด ก. 

 
(๕) สาํนักงานคลังจงัหวัด ก. 

 
(๖) ธนาคารออมสนิจังหวัด ก. 

 
(๗) ธนาคารกรงุไทยจังหวัด ก. 

 
(๘) สาํนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรจังหวัด ก. 

  (๙) ธนาคารอาคารสงเคราะห์จงัหวดั ก. 

๓ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา                    

  (๑) สาํนักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด ก. 

  (๒) สาํนักงานการกฬีาแห่งประเทศไทยจังหวัด ก. 

๔ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงมนุษย์ 

  (๑) สาํนักงานการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงมนุษย์จงัหวัด ก. 

  (๒) สาํนกังานการเคหะชุมชนจงัหวดั ก. 

๕ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ผนวก ๓ 



๙๘ 

 

  (๑) สาํนักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัด ก. 

  (๒) สาํนักงานเกษตรจงัหวัด ก. 

  (๓) สาํนักงานประมงจงัหวัด ก. 

  (๔) สาํนักงานปศุสตัว์จังหวัด ก. 

  (๕) สาํนักงานสหกรณจ์ังหวัด ก. 

  (๖) สาํนักงานปฏริปูที่ดนิจงัหวดั ก. 

 
(๗) สาํนักงาน อ.ต.ก. สาขาจงัหวดั ก. 

  (๘) สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจังหวัด ก. 

๖ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงคมนาคม 

 
(๑)   สาํนักงานขนส่งจงัหวัด ก. 

 
(๒)   สาํนักงานทางหลวงชนบทจงัหวัด ก. 

  (๓)   ท่าอากาศยานจังหวัด ก. 

 
(๔)   องคก์ารรับส่งสนิค้าและพัสดุภัณฑจ์ังหวัด ก. 

  (๕)   สถานรีถไฟจังหวัด ก. 

๗ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

  (๑) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั ก. 

  (๒) อทุยานแห่งชาตจิังหวัด ก. 

๘ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (๑) สาํนักงานสถติจิงัหวัด ก. 

  (๒) สถานีอตุนุิยมวิทยาจังหวัด ก. 

๙ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงพลังงาน 

  (๑) สาํนักงานพลังงานจงัหวัด ก. 

๑๐ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงพาณชิย์ 

  (๑) สาํนักงานพาณชิย์จังหวัด ก. 

  (๒) สาํนักงานประกนัภัยจงัหวัด ก. 

 
(๓) สาํนักงานการค้าภายในจงัหวัด ก. 

  (๔) สาํนักงานพัฒนาธรุกจิการค้าจังหวัด ก. 

๑๑ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงมหาดไทย 

 
(๑) ที่ทาํการปกครองจงัหวดั ก. 

 
(๒) สาํนักงานจังหวัด ก. 

 
(๓) สาํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ก. 

 
(๔) สาํนักงานที่ดนิจงัหวัด ก. 

 
(๕) สาํนักงานโยธาและผงัเมอืงจังหวัด ก. 

 
(๖) สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ก. 

  (๗) สาํนักงานประปาจังหวัด ก. 

 
(๘) สาํนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจังหวัด ก. 

๑๒ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงยุตธิรรม 



๙๙ 

 

 
(๑) สาํนักงานยุตธิรรมจังหวัด ก. 

 
(๒) เรือนจาํจงัหวัด ก. 

 
(๓) สาํนักงานบงัคบัคดจีังหวัด ก. 

  (๔) สาํนักงานคุมประพฤตจิังหวดั ก.   

  (๕) สาํนักงานบงัคบัคดจีังหวัด ก.  

  (๖) สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวัด ก. 

๑๓ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงแรงงาน 

  (๑) สาํนักงานแรงงานจงัหวัด ก. 

  (๒) สาํนักงานจัดหางานจงัหวัด ก. 

  (๓) สาํนักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวัด ก. 

  (๔) สาํนักงานประกนัสงัคมจังหวัด ก. 

  (๕) ศนูย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัด ก. 

๑๔ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงวฒันธรรม 

 
(๑) สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ก. 

  (๒) หอจดหมายเหตแุห่งชาตเิฉลิมพระเกยีรตฯิ จังหวัด ก. 

  (๓) หอสมุดแห่งชาตเิฉลิมพระเกยีรตฯิ จังหวัด ก. 

๑๕ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงศกึษาธกิาร 

  (๑) สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๑ 

  (๒) สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๒ 

  (๓) ศนูย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ก. 

๑๖ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงสาธารณสขุ 

  (๑) สาํนักงานสาธารณสขุจังหวดั ก. 

 
(๒) สาํนักงานหลักประกนัสขุภาพจังหวัด ก. 

  (๓) โรงพยาบาลจังหวัด ก. 

๑๗ หน่วยงานสงักดั/กาํกบักระทรวงอตุสาหกรรม 

  (๑) สาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัด ก. 

๑๘ หน่วยงานสงักดั/กาํกบัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

 
(๑) สาํนักงานประชาสมัพันธจ์งัหวัด ก. 

 
(๒) สถานวีิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวัด ก. 

 
(๓) สถานเีคร่ืองส่งวิทยุโทรทศัน ์ช่อง ๑๑ จังหวัด ก. 

๑๙ สาํนักงานอยัการจังหวัด ก. 

๒๐ สาํนักงานศาลจังหวัด ก. 

๒๑ สถานีตาํรวจภธูรจังหวัด ก. 

๒๒ สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวัด ก. 

๒๓ สาํนักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ก. 

๒๔ ชมรมกาํนนัผู้ใหญ่บ้านจงัหวัด ก. 

๒๕ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ก. 



๑๐๐ 

 

๒๖ เครือข่ายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในจงัหวัด ก. 

๒๗ เครือข่ายเทศบาลเมอืงภายในจงัหวดั ก. 

 

ประเภทที ่๓ กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานและองคก์รภาควิชาการ (จํานวน ... กลุ่มเครือข่าย) 
 

๑ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎ..... 

๓ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..... 

๔ เครือข่ายวทิยาลัยสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

 

(๑) วทิยาลัยสารพัดช่างจงัหวัด ก. 

 

(๒) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 

 

(๓) วทิยาลัยเทคนคิจังหวัด ก. 

 

(๔) วิทยาลัยการอาชีพจงัหวัด ก. 

๕ เครือข่ายวิชาชีพด้านสขุภาพ 

 

(๑) ชมรมแพทย์ 

 

(๒) ชมรมเภสชั 

 

(๓) ชมรมพยาบาล   

๖ เครือข่ายบุคลากรด้านสาธารณสขุ 

  (๑) ชมรมหมออนามยั 

 

(๒) ชมรมทนัตสาธารณสขุ 

 

(๓) ชมรมสาธารณสขุจังหวัด ก. 

๗ เครือข่ายสถาบนัวิชาการ 

 

(๑) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัด ก. 

 

(๒) ศนูย์ประสานงานวจิัยทางวทิยาศาสตร์จังหวัด ก. 

 

 

ประเภทที ่๔ กลุ่มเครือข่ายองคก์รภาคประชาสงัคมและเอกชน (จํานวน ... กลุ่มเครือข่าย) 
 

๑ กลุ่มเครือข่ายผู้หญงิ 
  (๑) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  (๒) เครือข่ายพัฒนาสตรี 
  (๓) ชมรมผู้หญงินครอนิทร์ 

๒ กลุ่มเครือข่ายเดก็และเยาวชน 
  (๑) สภาเดก็และเยาวชนจงัหวัด ก. 
  (๒) สภาเดก็ เยาวชนและครอบครัว 
  (๓) กลุ่มเยาวชนคนดหีลีกหนยีาเสพตดิ 
  (๔) องคก์รพัฒนาเยาวชน 
  (๕) เครือข่ายเยาวชนศิลปินพ้ืนบ้าน 



๑๐๑ 

 

  (๖) ชมรมเดก็รักษป่์าต้นนํา้ 
๓ กลุ่มเครือข่ายผู้สงูอายุ 
  (๑) กลุ่มผู้สงูอายุอาํเภอ A 
  (๒) เครือข่ายผู้สงูอายุเทศบาลตาํบล….. 
  (๓) ชมรมผู้สงูอายุแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวัด ก. 

  (๔) ชมรมผู้สงูอายุ โรงพยาบาลจังหวัด ก. 
๔ กลุ่มเครือข่ายคนพิการ 
  (๑) สมาคมคนพิการจงัหวัด ก. 
  (๒) มูลนธิเิพ่ือคนพิการ 
  (๓) ชมรมส่งเสริมอาชพีคนพิการ 
  (๔) สมาคมคนตาบอดจงัหวดั ก. 
  (๕) เครือข่ายฟ้ืนฟูอาชพีคนพิการอาํเภอ B 
  (๖) กลุ่มคนหูหนวกจงัหวดั ก. 

  (๗) ชมรมกฬีาคนพิการจงัหวดั ก. 
๕ กลุ่มเครือข่ายแรงงาน 
  (๑) เครือข่ายผู้ใช้แรงงานจังหวดั ก. 

  (๒) กลุ่มแรงงานนอกระบบบ้านใหม่ 
  (๓) ชมรมผู้รับงานมาทาํที่บ้านบางเสาธง 
๖ กลุ่มเครือข่ายผู้ตดิเชื้อ 
  (๑) องคก์รหมอไร้พรมแดน 
  (๒) เครือข่ายผู้ตดิเชื้อ 
  (๓) มูลนิธเิข้าถงึเอดส ์
๗ กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร 
  (๑) มูลนธิเิกษตรย่ังยืนจังหวัด ก. 
  (๒) เครือข่ายเกษตรเพ่ือการพัฒนา 
  (๓) กลุ่มเกษตรอนิทรียจ์ังหวัด ก. 
  (๔) เครือข่ายเกษตรทางเลือก 
  (๕) ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 
๘ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
  (๑) ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ  
๙ กลุ่มเครือข่ายองคก์รชุมชน 
  (๑) เครือข่ายสภาองคก์รชุมชนตาํบล จังหวัด ก. 
  (๒) ขบวนองคก์รชุมชนจงัหวัด ก. 
  (๓) เครือข่ายสภาพัฒนาการเมอืงจังหวัด ก. 
 

๑๐ กลุ่มเครือข่ายจติอาสา 

  (๑) สโมสรโรตาร่ีจงัหวัด ก. 



๑๐๒ 

 

  (๒) ชมรมไลออนสจ์ังหวัด ก. 

 
(๓) มูลนิธปิอเตก็ตึ้ง 

 
(๔) มูลนธิร่ิวมกตญั�ู 

  (๕) เครือข่ายนอาสาสมคัรพิทกัษส์ิง่แวดล้อม 
  (๖) กลุ่มอาสาสมคัรยุตธิรรมชุมชน 

๑๑ สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั ก. 
๑๒ หอการค้าจังหวัด ก. 
๑๓ สภาหอการค้าจังหวัด ก. 

๑๔ กลุ่มเครือข่ายธรุกจิบริการ 
  (๑) ชมรมผู้ประกอบการธรุกจิท่องเที่ยวจงัหวดั ก. 

 
(๒) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจงัหวดั ก. 

  (๓) ชมรมธนาคารจงัหวดั ก. 
๑๕ กลุ่มเครือข่ายบริการด้านสขุภาพ 

  (๑) โรงพยาบาลเอกชน..... 
  (๒) ชมรมร้านขายยาจงัหวัด ก. 

๑๖ กลุ่มเครือข่ายธรุกจิชุมชน 
  (๑) กลุ่มพัฒนาอาชพีบางเสาธง 
  (๒) กลุ่มร้านค้าชุมชนจังหวัด ก. 
  (๓) กลุ่มวสิาหกจิชุมชนศนูย์รไีซเคลิพลาสตกิ 

๑๗ กลุ่มเครือข่ายภมูปัิญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพ 

  (๑) เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัด ก. 
  (๒) เครือข่ายหมอพ้ืนบ้านอนุรักษส์มุนไพร 

๑๘ กลุ่มเครือข่ายสวสัดกิารชุมชน 
  (๑) กลุ่มสจัจะสะสมออมทรัพย์….. 
  (๒) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 
  (๓) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จงัหวัด ก. 

๑๙ กลุ่มเครือข่ายสิง่แวดล้อม 
  (๑) เครือข่ายอนุรักษป่์าชายเลน 
  (๒) กลุ่มรักษป่์าต้นนํา้ 
  (๓) ชมรมสิง่แวดล้อมจงัหวัด ก. 

๒๐ กลุ่มเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพียง 
  (๑) เครือข่ายเศรษฐกจิพอเพียงบางนํา้ผึ้ง 
  (๒) กลุ่มชุมชนอตุสาหกรรมสเีขยีว 

๒๑ กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
  (๑) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ก. 
  (๒) กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค 

๒๒ กลุ่มเครือข่ายสื่อภมูภิาคและท้องถิ่น 



๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (๑) เครือข่ายวทิยุชุมชนจงัหวัด ก. 
  (๒) ชมรมหอกระจายข่าวจงัหวดั ก. 
  (๓) สมาคมวทิยุท้องถิ่นจงัหวดั ก. 

 
(๔) สมาคมผู้สื่อข่าวภมูภิาค จงัหวดั ก. 

  (๕) ชมรมเคเบิ้ลทวีจีังหวัด ก. 
๒๓ กลุ่มเครือข่ายศลิปิน 
  (๑) เครือข่ายศิลปินฟ้ืนฟูวฒันธรรม 
  (๒) กลุ่มศลิปินพ้ืนบ้าน 

๒๔ กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสขุภาพ 
  (๑) เครือข่ายงดเหล้า 
  (๒) ชมรมสร้างสขุภาพ 
  (๓) เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสขุภาพ 

๒๕ กลุ่มเครือข่ายศาสนธรรม 
  (๑) เครือข่ายพระสงฆเ์พ่ือการพัฒนา 

  (๒) กลุ่มมุสลิมเพ่ือการพัฒนา 
๒๖ กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ 
  (๑) เครือข่ายชนเผ่ากระเหร่ียง 
  (๒) กลุ่มชาวไทยภเูขา 



 
 

เอกสารประกอบการจดัทําขอ้ตกลงในกรณีต่างๆ 

 
หน่วยงานของรฐั องคก์รนิติบุคคล องคก์รทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล 

 กรณีผูม้ีอํานาจสูงสดุในองคก์รเป็นผูล้งนามรบัขอ้ตกลงเอง    กรณีผูม้ีอํานาจสูงสุดในองคก์รเป็นผูล้งนามรบัขอ้ตกลงเอง 
 

๑. โครงการฉบบัสมบูรณต์วัจริง ที่มรีายละเอยีดในการ

ดาํเนนิงานครบถ้วน 

๒. สาํเนาหนงัสอืรับรองหน่วยยงานของรัฐ  

๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัผู้เสยีภาษอีากรขององคก์ร  

๔. สาํเนาหนงัสอืรับรองตาํแหน่ง ผู้มอีาํนาจสงูสดุในองคก์ร  

๕. สาํเนาบตัรประชาชนของผู้มอีาํนาจสงูสดุในองคก์ร   (อาจใช้

บตัรประจาํตวัข้าราชการแทนบตัรประชาชนได้) 

๖. สมุดบญัชีธนาคารที่ใช้การรับโอนเงินสนับสนุนโครงการ 
 
 

เอกสารตั้งแต่ขอ้ท่ี ๒-๖ ผูร้บัขอ้ตกลงตอ้งรบัรองสาํเนาทุกหนา้ 

 
 

๑. โครงการฉบบัสมบูรณต์วัจริง ที่มรีายละเอยีดในการดาํเนนิงาน

ครบถ้วน 

๒. สาํเนาหนงัสอืรับรององคก์รนติบุิคคล 

๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัผู้เสยีภาษอีากรขององคก์ร พร้อม

ประทบัตราองคก์ร (ถ้าม)ี  

๔. สาํเนาหนงัสอืรับรองตาํแหน่งผู้มอีาํนาจสงูสดุในองคก์ร พร้อม

ประทบัตราองคก์ร (ถ้าม)ี   

๕. สาํเนาบตัรประชาชนของผู้มอีาํนาจสงูสดุในองคก์ร   

๖. สมุดบญัชีธนาคารที่ใช้การรับโอนเงินสนับสนุนโครงการ 

 

เอกสารตั้งแต่ขอ้ท่ี ๒-๖ ผูร้บัขอ้ตกลงตอ้งรบัรองสาํเนาทุกหนา้ 

 

๑.   โครงการฉบบัสมบูรณต์วัจริง ที่มรีายละเอยีดในการ 

       ดาํเนินงานครบถ้วน 

๒.   เอกสารรับรองการมอียู่ขององคก์ร ต้องมข้ีอมูลสาํคญั 

      ดงัต่อไปนี้  

• ชื่อกลุ่ม สถานที่ทาํการ และแกนนาํหรือผู้ประสานงาน 

• วัตถุประสงคข์องกลุ่มที่ทาํงานเพ่ือสาธารณะ 

• ผู้รับรองหรือผู้อ้างองิ  

• กจิกรรมหรือผลงานที่ผ่านมา  
๓.    สาํเนาบตัรประชาชนของผู้รับข้อตกลง/ผู้รับผดิชอบ 

       โครงการ  พร้อมเซน็รับรองสาํเนา   

๔.    สมุดบญัชีธนาคารที่ใช้การรับโอนเงนิสนับสนุน 

       โครงการ พร้อมเซน็รับรองสาํเนาโดยผู้รับข้อตกลง 

 กรณีมอบอํานาจใหบุ้คคลอ่ืนกระทําการแทน ใหแ้นบ

เอกสารประกอบเพิม่เติม  ดงัน้ี 

๗. หนงัสอืมอบอาํนาจ 

๘. สาํเนาบตัรประชาชนของผู้รับมอบอาํนาจ พร้อมเซน็รับรอง

สาํเนา  (อาจใช้บตัรประจาํตวัข้าราชการแทนบตัรประชาชน

ได้) 

 

 

 กรณีมอบอํานาจใหบุ้คคลอ่ืนกระทําการแทน ใหแ้นบ

เอกสารประกอบเพิม่เติม  ดงัน้ี 

๗. หนังสอืมอบอาํนาจและประทบัตราองคก์ร (ถ้าม)ี  พร้อมตดิ

อากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณมีอบอาํนาจให้กระทาํการคร้ัง

เดยีว)  หรือตดิอากรแสตมป์  ๓๐ บาท (กรณมีอบอาํนาจให้

กระทาํการแทนมากกว่า ๑ คร้ัง) 

๘. สาํเนาบตัรประชาชนของผู้รับมอบอาํนาจ พร้อมเซน็รับรอง

สาํเนา 

 

 

ผนวก ๔ 

๑๐๔ 



 

  ข้อตกลงเลขท่ี สช. 54 – ข –  017    

หน้า ๑๐๕/3 

๑๐๕ 

 

ผนวก ๕ 

ข้อตกลงเพ่ือการปฏิบติังาน 

โครงการ “สมชัชาสขุภาพจงัหวดั..........................ปี…………………..” 

โดย…………………………………………………………………. 

ทาํที ่ สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

ชัน้ 3  อาคารสุขภาพแห่งชาต ิ88/39  

ถ.ตวิานนท ์14 ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง  

จ.นนทบุร ี 11000 

โทรศพัท ์0-2590-2304  โทรสาร 0-2590-2311 
 

        วนัที ่ 1 กุมภาพนัธ ์2554 
 

 ข้อตกลงเพื่อการปฏบิตัิงาน โครงการ “สมชัชาสุขภาพจงัหวดั....................................

ปี………………..” (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ "ขอ้ตกลง") ทาํขึน้ ณ สถานทีแ่ละวนัทีด่งัระบุไวข้า้งตน้ ระหว่าง 

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดย ............................................................... 

เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิซึ่งต่อไปน้ีจะเรยีกว่า "ผู้ให้ขอ้ตกลง" ฝ่ายหน่ึง กบั

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ที่

อยู ่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บตัรประจําตวั

ประ ชาช น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ออกให ้ โดย  กระ ทรวง มหาด ไท ย  บตัรหมดอายุ

วนัที่ ................................. ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า "ผูร้บัขอ้ตกลง" อกีฝ่ายหน่ึง โดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 

 

 ขอ้ 1 ผู้รบัข้อตกลง ตกลงที่จะดําเนินการ “โครงการการพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั...........................” ให้แก่ผู้ให้

ขอ้ตกลง มรีะยะเวลาดําเนินการ ตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 โดยมี

รายละเอยีดโครงการดงัเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 

 

ขอ้ 2 ผูใ้หข้อ้ตกลง   ตกลงจะใหเ้งนิสนับสนุนโครงการฯ   เป็นเงนิทัง้สิน้  200,000- บาท     

(-สองแสนบาทถ้วน-) โดยแบ่งจ่ายทัง้หมด 3 งวด มรีายละเอยีดเงนิสนับสนุนโครงการฯ และเงื่อนไข

การเบกิจ่ายเงนิ ตามเอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2 และ 3 ตามลําดบั ทัง้น้ี ผูใ้หข้อ้ตกลง จะจ่ายเงนิให้

ผูร้บัขอ้ตกลงแต่ละงวดกต่็อเมือ่ คณะกรรมการตรวจรบัผลงานยอมรบัผลงานและเหน็ชอบใหจ้า่ยเงนิงวด

ต่อไป 

ผูร้บัขอ้ตกลงตอ้งควบคุมการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปอย่างประหยดั ตามแนวทางการปฏบิตัทิางการเงนิ 

บญัช ีและพสัดุของผูใ้หข้อ้ตกลง ตลอดจนจดัเตรยีมหลกัฐานการจ่ายเงนิใหถู้กต้อง เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้ตกลง

สามารถตรวจสอบไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
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หน้า ๑๐๖/3 

๑๐๖ 

 

ผนวก ๕ 

หากมเีงนิคงเหลอืเมื่อสิน้สุดระยะเวลาโครงการ หรอืโครงการจาํเป็นต้องยุตไิม่ว่าดว้ยเหตุผลใด 

ผูร้บัขอ้ตกลงจะต้องคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้ตกลงภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีคู่่สญัญาฝ่ายหน่ึง

ฝา่ยใดแจง้ใหท้ราบถงึเหตุทีต่อ้งยตุโิครงการนัน้ 

 

ขอ้ 3 หากการดําเนินงานตามโครงการมคีวามล่าช้าหรอืผลงานไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง ผูใ้ห้

ขอ้ตกลงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัและจา่ยเงนิงวดตามความเหมาะสม 

 

การดาํเนินงาน 

ขอ้ 4 ผูร้บัขอ้ตกลง ตกลงจะดาํเนินงานตามรายละเอยีดโครงการเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 

ใหค้รบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามกําหนดเวลา หากเกดิอุปสรรคไม่สามารถดําเนินงานได ้ หรอืมคีวาม

จาํเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนงานและวธิกีารใดๆ ผูร้บัขอ้ตกลงจะต้องรบีแจง้ใหผู้ใ้หข้อ้ตกลงทราบ

ก่อน ทัง้น้ี ผูใ้หข้อ้ตกลงขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยุตกิารใหก้ารสนับสนุน หรอื ใหค้วามเหน็ชอบกบัการแก้ไข

เปลีย่นแปลงโครงการหรอืผลงานไดต้ามความเหมาะสม 

 

ผลงาน 

ขอ้ 5 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินงานโครงการตามขอ้ 1 แลว้ ผูร้บัขอ้ตกลง ตกลงจะ

นําสง่ผลงาน ตามเอกสารแนบทา้ย หมายเลข 2 

โดยผูร้บัขอ้ตกลง ตกลงจะนําส่งผลงานทัง้หมด จาํนวนรายการละ 3 ชุด พรอ้มแผ่นบนัทกึขอ้มลู 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี CD และ/หรอื VCD จาํนวนรายการละ 1 ชุด ใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้ตกลง ภายใน 30 วนั 

หลงัเสรจ็สิน้โครงการ 

ผูร้บัขอ้ตกลง ตกลงทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ขผลงานตามทีผู่ใ้หข้อ้ตกลงรอ้งขอตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ใหผู้ร้บัขอ้ตกลงและผูใ้หข้อ้ตกลงพจิารณาความเหมาะสมรว่มกนั 

หากผูร้บัขอ้ตกลงยงัไม่สามารถดําเนินการปิดโครงการได ้ใหผู้ร้บัขอ้ตกลงทําหนังสอืแจง้ใหผู้ใ้ห้

ขอ้ตกลงทราบถงึเหตุของความล่าชา้นัน้ ภายใน 15 วนัก่อนวนัครบกาํหนดเวลาดาํเนินการตามขอ้ 1 

 

สิทธ์ิและการบอกเลิกข้อตกลง 

ขอ้ 6 ผลงานอนัเกดิจากขอ้ตกลงน้ีถอืเป็นลขิสทิธิข์องผูใ้หข้อ้ตกลง โดยผูร้บัขอ้ตกลงมสีทิธิจ์ะ

นําขอ้ความทัง้หมดหรอืบางสว่นทีเ่กดิจากการดาํเนินการน้ีไปดดัแปลงเป็นผลงานทางวชิาการได ้โดยไม่

คดิมลูค่า แต่ทัง้น้ีต้องไดร้บัอนุญาตจากผู้ใหข้อ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน และในการเผยแพร่ทุก

ครัง้จะต้องแสดงขอ้ความและตราสญัลกัษณ์ใหป้รากฏชดัเจนว่า “ได้รบัการสนับสนุนจาก สาํนักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.)”  

 

ขอ้ 7 ผูร้บัขอ้ตกลงจะต้องรบัผดิชอบต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย หรอื สทิธใิดๆ ใน

สทิธบิตัร หรอืลขิสทิธิข์องบุคคลทีส่าม ซึง่ผูร้บัขอ้ตกลงนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงน้ี 



 

  ข้อตกลงเลขท่ี สช. 54 – ข –  017    

หน้า ๑๐๗/3 

๑๐๗ 

 

ผนวก ๕ 

 

ขอ้ 8 การระงบังานชัว่คราวและการบอกเลิกข้อตกลง 

 8.1   ผูใ้หข้อ้ตกลงมสีทิธริะงบังานทัง้หมด หรอืเพยีงบางส่วน หรอืบอกเลกิขอ้ตกลงน้ีได ้

หากพจิารณาเหน็ว่าผูร้บัขอ้ตกลงมไิดป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในขอ้ตกลงน้ี หรอืผล

การดาํเนินงานไมม่คีณุภาพ และเมือ่ผูใ้หข้อ้ตกลงเหน็วา่ควรยตุกิารดาํเนินโครงการ ในกรณเีช่นน้ี ผูใ้ห้

ขอ้ตกลงจะมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ร้บัขอ้ตกลงทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 

          8.2    ผูร้บัขอ้ตกลงมสีทิธบิอกเลกิขอ้ตกลงไดถ้า้ผูใ้หข้อ้ตกลงมไิดป้ฏบิตัหิน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงน้ี ในกรณเีช่นน้ี ผูร้บัขอ้ตกลงจะตอ้งมหีนงัสอืถงึผูใ้หข้อ้ตกลงระบุ

รายละเอยีดถงึสาเหตุและเหตุผลในการขอเลกิขอ้ตกลง ถา้ผูใ้หข้อ้ตกลงมไิดด้าํเนินงานแกไ้ขใหเ้ป็นที่

พอใจภายในระยะเวลา 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืบอกกล่าวนัน้ ผูร้บัขอ้ตกลงมสีทิธบิอกเลกิขอ้ตกลง 

          8.3    เมือ่มกีารบอกเลกิขอ้ตกลง ตามขอ้ 8.1 หรอื 8.2 ใหผู้ใ้หข้อ้ตกลงจะจา่ยเงนิแก่

ผูร้บัขอ้ตกลงตามสดัสว่นทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสม  

 

 ขอ้ 9    เอกสารแนบท้ายสญัญา 

  เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 :  โครงการ 

  เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 2 :  รายละเอยีดงบประมาณ 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 :  เงือ่นไขการจา่ยเงนิและกจิกรรม 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 :  แนวทางการจดัทาํรายงาน 

 

สญัญาพร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาฉบบัน้ี ซึ่งจดัทําขึ้นเป็น 2 

ฉบบั มขีอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ทัง้สองฝา่ยไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในขอ้ตกลงน้ีโดยตลอดแลว้ จงึไดล้ง

ลายมอืชือ่ไวต่้อหน้าพยานเป็นสาํคญั ตามวนัทีท่ีไ่ดป้รากฏขา้งตน้ และต่างเกบ็ไวฝ้า่ยละฉบบั 

 

 

ลงชื่อ …….........................................ผูใ้หข้อ้ตกลง 

         (............................................ ) 

 

 

 

ลงชื่อ ...............................……. ผูร้บัขอ้ตกลง 

    (……………………………….) 

  

 

ลงชื่อ ....….......................….........พยาน 

(...................................................) 

 

 

ลงชื่อ ....….......................….........พยาน 

(......................................................) 

 



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข  2 

๑๐๘ 

 

 

ข้อตกลงเลขท่ี สช. 54 – ข –017 

โครงการ “การพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมชัชา

สขุภาพจงัหวดั………………….. 

เงินสนับสนุนโครงการฯ 

 

ลาํดบั รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 

รวมทัง้ส้ิน 

(บาท) 

๑ กจิกรรมสมัชชาสุขภาพ   

 ๑.๑ เวทีสมชัชาสขุภาพเชิงประเดน็ ๓ ( ทบทวนประเดน็เดมิ ๓ และ

พฒันาประเดน็ใหม ่๓ ประเดน็) 

 ๕๔,๐๐๐ 

๒ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด (2 วัน 1 คืน)  ๙๐,๐๐๐ 

๓ ค่าบริหารจัดการการดาํเนินงานโครงการ   ๕๖,๐๐๐ 

 รวมทัง้ส้ิน  ๒๐๐,๐๐๐ 

       (สองแสนบาทถ้วน) 

หมายเหต ุ ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ใช้ตามอตัราของสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ สามารถเปล่ียนแปลงและปรบัใช้ได้ตามความเหมาะสมตามบริบท ภายในวงเงิน

เท่าเดิม  ยกเว้นเงินสนับสนุนในหมวดค่าตอบแทนห้ามมีการเปล่ียนแปลง 

 



เอกสารแนบทา้ยหมายเลข  3 

 

๑๐๙ 

 

ข้อตกลงเลขท่ี สช. 54 – ข –017 

โครงการ “การพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมชัชาสขุภาพ

จงัหวดั…………………….. 

เงือ่นไขการจ่ายเงินและกิจกรรม 

 

งบประมาณสนับสนุนโครงการฯ                              200,000.- บาท 

 

กิจกรรมและเงือ่นไขการจ่ายเงิน 

เวลาส่งผลงานและงวดเงิน กิจกรรม เงือ่นไขการเบิกจ่าย 

งวดที ่1 

วนัที ่1 ก.พ.54 

จาํนวนเงนิ  70,000 บาท 

1.เวทสีมชัชาสขุภาพเชงิประเดน็ ๓ 

( ทบทวนประเดน็เดมิ ๓ และพฒันา

ประเดน็ใหม ่๓ ประเดน็) 

เมือ่ลงนามในขอ้ตกลง ทัง้ 2 ฝา่ย 

งวดที ่2 

วนัที ่1 ม.ิย.54 

จาํนวนเงนิ     110,000 บาท 

2.จดัเวทสีมชัชาสขุภาพจงัหวดั 1. หนงัสอืขออนุมตัเิบกิเงนิงวด 

(แบบ รข.002) 

2. แบบรายงานความกา้วหน้า 

(แบบ รข.001) 

3. รายละเอยีดรายจ่ายของ

กจิกรรมฯ (แบบ บข.002) 

4. สาํเนา Book Bank ตัง้แต่วนัที่

รบัเงนิงวดกอ่นถงึปจัจุบนั 

งวดที ่3 

วนัที ่30 ก.ย.54 

จาํนวนเงนิ  20,000 บาท 

3.จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ สง่เอกสารดงัต่อไปนี้ 

1. หนงัสอืขออนุมตัปิิดโครงการ  

   (รข.003) 

2. รายงานฉบบัสมบรูณ์  3 ชดุ 

    ซดีรีอม 1 ชดุ 

3. สาํเนาบญัชธีนาคาร  

4. สาํเนาสมดุบญัชเีงนิสด  

    (บข.001) 

5. รายละเอยีดรายจา่ยของ 

   กจิกรรม (แบบ บข.002) 

6. รายงานการเงนิเพือ่ปิด 

    โครงการ (แบบ งข. 003) 

     

จดัสง่ภายใน 30 วนั หลงัเสรจ็สิน้

โครงการ 
 



๑๑๐ 

 

เอกสารดา้นการเงินและบญัชี 
 

 

ใบสําคญัรบัเงิน 

 

วันที่ …..… เดือน …………….พ.ศ. ………. 

 

ช่ือ –นามสกุล .......................................................................................................................... 

ที่อยู่ .......................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

ได้รับเงินจาก  สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ดังรายการต่อไปน้ี :- 

รายการ 
จํานวนเงิน 

บาท สตางค ์
   

   

   

   

   

   

   

   

   

จาํนวนเงิน (…………………………………………………..) 
  

 

 

(ลงช่ือ)…………………..………….ผู้รับเงิน

(…..…………………………) 

……… / ……………. / ………. 

(ลงช่ือ)……………………….…..…ผู้จ่ายเงิน 

(………………………..……) 

……… / ……………. / ………. 

  

 (ลงช่ือ)……………………….…..…..ผู้รับการสนับสนุน 

(………………………..……) 

……… / ……………. / ………. 

 

แบบ งข. 001/1 

ผนวก ๖.๑ 



๑๑๑ 

 

  
 

ผนวก ๖.๒ 

 
 
 

ใบสําคญัรบัเงิน ใบสําคญัรบัเงิน (ใชสํ้าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมในกรณีจดัประชมุทัว่ไป/ประชุมสมชัชาสุขภาพ) 
 

วนัที ่…….…เดอืน …………….……… พ.ศ. …….….. 

 

ขา้พเจา้ ….....................................................….…….. หน่วยงาน ...................................................................................   

อยูบ่า้นพกัเลขที ่…...........……. ถนน ………………............ซอย ……………..……. ตาํบล/แขวง ……………….….........

อาํเภอ/เขต…………………………………………จงัหวดั………………..…..................ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ดนิทางไป

ปฏบิตังิาน   จงัหวดั................................... เพือ่  ...........................................................................................................    

ในระหว่างวนัที ่….................. โดยออกเดนิทางจากทีพ่กัวนัที ่   ............................. เวลา …………. กลบัถงึทีพ่กัวนัที ่

……............  เวลา......…… รวมเป็นเวลา ….............วนั ……......ชัว่โมง โดยมคีา่ใชจ้า่ยดงันี้ 
 

1. ค่าเดินทาง 

  คา่รถประจาํทาง (ทวัร/์รถไฟ) เป็นเงนิ  ……………………… บาท 

   คา่น้ํามนัรถยนต ์ระยะทาง................................... ทะเบยีนรถ.................. เป็นเงนิ  ……………………… บาท 

  คา่น้ํามนั/ทางด่วน  (กรณีเชา่รถเทา่นัน้)                        เป็นเงนิ  ……………………… บาท 

 คา่พาหนะ(แทก็ซี/่รถรบัจา้ง).......................................................................  เป็นเงนิ .………..….........…… บาท 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  อืน่ ๆ ระบ.ุ....................................................................................... เป็นเงนิ  …………………….… บาท 
 

2. ค่าท่ีพกั  พกั เดีย่ว   ……………… บาท x ……………. คนื เป็นเงนิ ………………………. บาท 

                พกัคู่     ………………… บาท x ………….…. คนื  เป็นเงนิ ………………………. บาท 

                        พกัคู ่กบั …………………………………..............…ชือ่โรงแรม ………......……………………………. 
 

3.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ระบุรายการ) .....................................................................................................................................  

............................................................................................................ เป็นเงนิ....………………………บาท 
 

รวมทัง้สิน้(...........................................................................)           รวมเป็นเงิน                                        บาท 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าหลกัฐานการจ่าย …........….. ฉบบั และรายงานการเดนิทางขา้งตน้เป็นความจรงิและจาํนวนเงนิทีข่อ

เบกิถกูตอ้งตามระเบยีบ 
 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้จ่ายเงิน         ลงช่ือ …………………………….....………..ผู้รบัเงิน  

      (....................................................)                     (...................................................)  

      .............. /............... / ...................             ............... /................./................ 

 

แบบ. งข. 001/2 



๑๑๒ 

 

 

ผนวก ๖.๓ 

 

 

 

สมุดบญัชีเงินสดอนัแสดงรายการรายรบั-รายจ่ายทีเ่กิดข้ึนในโครงการ 
 

โครงการ.................................................................................................................................................... 

เลขท่ีขอ้ตกลง สช.................ระยะเวลาดําเนินงาน............................. งบสนบัสนุนโครงการทั้งส้ิน ………………. 
 

ลาํดบั 
วนัทีบ่นัทึก

รายการ 
รายการ / ผูร้บัค่าใชจ่้าย รายรบั รายจ่าย คงเหลือ 

ประเภท

ค่าใชจ่้าย 

หมายเหตุ  

/ ผูเ้บกิ  

1      - รับจาก สช. 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

รวมเป็นเงนิ 
    เงินคงเหลือ 

ยกไป 

แบบ. บข.001 หน้า 1/2 



๑๑๓ 

 

 

 

 

ลาํดบั 
วนัทีบ่นัทึก

รายการ 
รายการ / ผูร้บัค่าใชจ่้าย รายรบั รายจ่าย คงเหลือ 

ประเภท

ค่าใชจ่้าย 

หมายเหตุ  

/ ผูเ้บกิ  

16  เงินคงเหลือยกมา - -  -  

17        

18        

19        

รวมเป็นเงนิ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ. บข.001 หน้า 2/2 



๑๑๔ 

 

 

ผนวก ๖.๔ 
 

 

 
 

 

 

แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการ งวดที ่............ 
โครงการ.................................................................................................................................................... 

เลขท่ีขอ้ตกลง สช.  ........................................ ระยะเวลาดําเนินงาน............................................................... 
 

1) วนัที่รายงาน ....................................................... 

2) ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทยีบกบัแผนงาน 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลลพัธท่ี์ตอ้งการ ผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนจริง ปัญหาและอุปสรรค 

    

    

    

    

    
 

3) ประเมนิสถานการณ ์   เป็นไปตามแผนงาน     หรือ  ล่าช้ากว่ากาํหนด 

ข้อคดิเหน็เพ่ิมเตมิ..................................................................................................................... 

4) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค ์

 ระยะสั้น .......................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

 ระยะยาว .........................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

5) แผนงาน/กจิกรรมที่จะดาํเนินการในงวดต่อไป 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

6) ข้อคดิเหน็อื่นๆ . ............................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

 

 ลงช่ือ................................................ ผู้รับการสนบัสนุน 

                 (....................................................)  

แบบ. รข. 001 

ขอ้คดิเหน็ต่อความกา้วหน้าโครงการ / ขอ้เสนอเพือ่ปรบัปรุง. .......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

 

ลงชือ่............................................................... ผูใ้หข้อ้คดิเหน็ 

(.......................................................) 

ผป้ระสานงาน สช. 

ส่วนของผูป้ระสานงาน สช. 

๑๑๔ 



๑๑๕ 

 

 

ผนวก ๖.๕ 

รายละเอียดรายจ่ายของกิจกรรม แยกตามประเภทค่าใชจ่้าย 

ประจํางวดที ่.................. (งวดทีผ่่านมา) 

โครงการ..................................................................................................................................................... 

เลขท่ีขอ้ตกลง สช.  ...................................... ระยะเวลาดําเนินงาน................................................................. 
 

1. รายรบัประจํางวด :   

เงนิคงเหลืองวดก่อนยกมา(ถ้าม)ี   ............................................... บาท 

เงนิสนับสนุนที่ได้รับประจาํงวดที่ ......(งวดที่ผ่านมา)   .......………………………….......  บาท 

      ดอกเบี้ยรับ      .......……………………………….  บาท 

  รวม   .......………...........……………… บาท 

 

2. รายจ่ายประจํางวด : มรีายละเอยีดดงันี้  

ชื่อกจิกรรมหลัก 

ค่าดาํเนนิการ (บาท) 

รวม 

(บาท) 
หมายเหต ุ

ค่าจ้าง/ 

ค่าวทิยากร/

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

ค่าดาํเนนิการ

อื่นๆ 

1. กจิกรรม..............................................     

2. กจิกรรม..............................................     

3. กจิกรรม..............................................     

4. กจิกรรม..............................................     

5. กจิกรรม..............................................     

รวมรายจ่ายประจาํงวดเป็นเงนิทั้งสิ้น   

 

เงินสนับสนุนคงเหลือประจาํงวด (รายรับ – รายจ่าย) = .................................................... บาท 
 

 

 

 

 

แบบ. บข.002 



๑๑๖ 

 

 

ผนวก ๖.๖ 

วันที่ .............................................................. 

เร่ือง ขออนุมติัเบกิเงินงวดท่ี ........................... 

เรียน เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001) 

   รายละเอยีดรายจ่ายของกจิกรรม แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายประจาํงวด (แบบ บข.002) 

 สาํเนาสมุดบญัชธีนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงนิงวดก่อนจนถงึวันสิ้นงวดงานนั้นๆ ) 

   ใบสาํคญัรับเงนิประจาํงวด ............ ใบ 

 

 ตามที่ข้าพเจ้า (ชือ่ผูร้บัการสนับสนุน).............................................................................. ได้รับการ

ส นั บ ส นุ น จ า ก สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ  ( ส ช . )  ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 

.....................................................................................................................................................................

..........................................................ขอ้ตกลงเพือ่การสนบัสนุนเลขท่ี สช................................. งบประมาณ

สนบัสนุนโครงการทั้งส้ิน ...................บาท  มรีะยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่........................................... นั้น  บัดนี้   

ข้าพเจ้าได้ดาํเนินการในกจิกรรมงวดที่ ............... (งวดทีผ่่านมา) เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงาน

ความก้าวหน้าที่แนบมาพร้อมนี้  

 

 ดงันั้น ข้าพเจ้าจึงขอนาํส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 

..........จาํนวน.........................................บาท (..........................................................บาทถ้วน) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดาํเนนิการต่อไปด้วย 

 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับการสนบัสนุน 

      (.........................................................) 

 

 

แบบ. รข. 002 

ขอ้เสนอต่อการขออนุมตัเิบกิเงนิ ....................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ . 

......................................................................................................................................................................................................  

 

ลงชือ่...............................................................ผูใ้หข้อ้เสนอ          ลงชือ่............................................................... 

      (.............................................................)         (.............................................................) 

                      ผูป้ระสานงาน สช.     ผูอ้าํนวยการสาํนกั............................................ 

 

ลงชือ่..........................................................ผูอ้นุมตัิ 

(.............................................................) 

เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

 

 

ส่วนของ สช. 

๑๑๖ 



๑๑๗ 

 

 

ผนวก ๖.๗ 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ .............................................................. 

เร่ือง ขออนุมติัปิดโครงการ 

เรียน เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดาํเนนิงานโครงการฉบบัสมบูรณ ์จาํนวน ............ ชุด,แผ่นบนัทกึข้อมูล

อเิลก็ทรอนกิส ์จาํนวน................... ชุด   

 สมุดลงบญัชเีงนิสดอนัแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกดิขึ้นในโครงการ (แบบ บข.001) 

   รายละเอยีดรายจ่ายของกจิกรรม แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายประจาํงวด (แบบ บข.002) 

   รายงานการเงนิเพ่ือปิดโครงการ (แบบ งข.003)  

 สาํเนาสมุดบญัชธีนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงนิทุกงวดจนถงึวันสิ้นสดุงวดงาน) 

   ใบสาํคญัรับเงนิประจาํงวดปิดโครงการ ............ ใบ 

 

 ตามที่ข้าพเจ้า (ชือ่ผูร้บัการสนบัสนุน)........................................................................................ ได้รับ

การสนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) ในการดาํเนินโครงการ........................................... 

................................................................................................................................................................. 

ขอ้ตกลงเพือ่การสนบัสนุนเลขท่ี สช......................... งบประมาณสนบัสนุนโครงการทั้งส้ิน ......................... บาท   

มรีะยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่.............................. นั้น บดันี้   ข้าพเจ้าได้ดาํเนินการโครงการเสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้ว 

 

 ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงขอนาํส่ง ผลการดาํเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์  พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ต่างๆ ดังสิ่งที่ ส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดสุดท้าย/ขอคืนเงิน จํานวน............................ บาท 

(.................................................บาทถ้วน) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดาํเนนิการต่อไปด้วย 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับการสนบัสนุน 

       (..........................................................) 

 

แบบ. รข. 003 

ข้อเสนอต่อการขออนุมตัปิิดโครงการ

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ข้อเสนอ           ลงช่ือ............................................................... 

      (.............................................................)                (.............................................................) 

                      ผู้ประสานงาน สช.     ผู้อาํนวยการสาํนกั............................................ 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้อนุมตั ิ

(..........................................................) 

เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

 

 

ส่วนของ สช. 

๑๑๗ 



๑๑๘ 

 

 

ผนวก ๖.๘ 

 

รายงานการเงินเพือ่ปิดโครงการ 
โครงการ.................................................................................................................................................... 

เลขท่ีขอ้ตกลง สช.  ........................................... ระยะเวลาดําเนินงาน............................................................ 
 

1. รายรบั : มรีายละเอยีดดงันี้  

 เงนิสนับสนุน งวดที่ 1 ……………………………………………….. บาท 

 เงนิสนับสนุน งวดที่ 2 ……………………………………………….. บาท 

 เงนิสนับสนุน งวดที่ 3 ……………………………………………….. บาท 

 ดอกเบี้ยรับ  ……………………………………………….. บาท 

 รวมรายรบั ……………………………………………….. บาท 

2. รายจ่าย : มรีายละเอยีดดงันี้  

ช่ือกิจกรรมหลกั งบท่ีอนุมติั (บาท) งบท่ีใชจ้ริง (บาท) 

1. ชื่อกจิกรรมที่ สช.ได้อนุมตั ิ 

      (ดูตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แนบในข้อตกลง) 

จาํนวนเงนิที่ สช. ได้อนุมตั ิ 

(ดูตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แนบใน

ข้อตกลง) 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  
 

ดงันั้นคงเหลือเงิน (รายรบั – รายจ่าย) = ..................................................................... บาท 

กรณมีเีงินสนับสนุนโครงการคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยรับ กรณุาแจ้ง สช. เพ่ือพิจารณาดาํเนนิการต่อไป 
 

ลงช่ือ................................................. ผู้รับการสนบัสนุน 

                     (................................................) 
 

หมายเหตุ : โปรดแนบ  

                   ๑.สําเนาสมุดบญัชีธนาคารของโครงการทุกหนา้ท่ีมีการบนัทึกรายการ 

                ๒.สมุดบญัชีเงินสดอนัแสดงรายการรายรบั-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในโครงการตั้งแต่หนา้แรกถงึหนา้ปัจจุบนั 
 

ในกรณีที่รบัการสนบัสนุนตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป จําเป็นตอ้งมีลายมือช่ือของผูส้อบบญัชีไดร้บัอนุญาตลงนาม รบัรองรายงานการเงินดว้ย 

ข้าพเจ้า............................................................... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่.................................. ได้ทาํการตรวจสอบรายงาน

การเงินดังกล่าวถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ ........................................................................... 

(............................................................................) 

โปรดแนบ : สาํเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี / งบการเงิน / รายงานสรุปผลการตรวจสอบ / อื่นๆ อนัได้จากการตรวจสอบบัญชี  

โปรดเกบ็ : เอกสารกระดาษทาํการ (working paper) เพ่ือเตรียมพร้อมในการเรียกตรวจ 

แบบ. งข.003 



๑๑๙ 

 

 

วันที่ .............................................................. 

เร่ือง ขออนุมติัขยายเวลาดําเนินงานโครงการ 

เรียน เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001) 
 

 ตามที่ข้าพเจ้า (ชือ่ผูร้บัการสนบัสนุน)....................................................................................... ได้รับการ

สนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) ในการดาํเนนิโครงการ................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ขอ้ตกลงเพือ่การสนบัสนุนเลขท่ี สช.................................. งบประมาณสนบัสนุนโครงการทั้งส้ิน .................... บาท  

มรีะยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่..................................................... นั้น  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ ขอขยายเวลาดาํเนินงานโครงการ เนื่องจาก..............................................  

.................................................................................................................................................................... 

กาํหนดเวลาที่ขอขยายเวลา  ตั้งแต่ ............................ ถึง............................  ( ระยะเวลาเร่ิมตน้ที่ขอขยายเวลา  -  

ระยะเวลาส้ินสุดทีข่อขยาย ) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะดาํเนินงานโครงการให้เสรจ็สิ้นภายในเวลาที่ขอขยายข้างต้นนี้ อย่าง

เตม็ความสามารถ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัใิห้ขยายเวลาดาํเนินงานโครงการดงักล่าวด้วย จักเป็นพระคุณย่ิง 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

ลงช่ือ............................................. ผู้รับการสนบัสนุน 

(..................................................) 

 

แบบ. รข. 004 

ข้อเสนอต่อการขออนุมตัขิยายเวลาโครงการ

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

โดยขอให้เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเบกิจ่ายเงนิดงันี้ 

 งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 รวม (บาท) 

เดมิ 
ว/ด/ป ......../......../........ ว/ด/ป ......./......../......... ว/ด/ป ......./......../......... 

................................. 
.................................บาท .................................บาท .................................บาท 

ใหม่ 
ว/ด/ป ......./......../......... ว/ด/ป ......../......../......... ว/ด/ป ......./......../.......... 

................................... 
.................................บาท .................................บาท .................................บาท 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ให้ข้อเสนอ          ลงช่ือ............................................................... 

      (.............................................................)        (.............................................................) 

                      ผู้ประสานงาน สช.     ผู้อาํนวยการสาํนกั............................................ 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้อนุมตั ิ

(.............................................................) 

เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

 

 

ส่วนของ สช. 

ผนวก ๖.๙ 
 

๑๑๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

๘๘/๓๙ หมู ๔ ถ.ติวานนท ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๑ 

www.nationalhealth.or.th E-mail: nationalhealth@nationalhealth.or.th 


	(๑) เป็นนักประสานงาน  มีความสามารถในการเชื่อมประสานกับองค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วนได้ดี เป็นคนกว้างขวาง รู้จักผู้คนและเครือข่ายต่างๆมาก  มีจิตสาธารณะ เชื่อมั่นในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้เกียรติคน สุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาน่ารับฟ...
	(๒) เป็นนักวิชาการ ชอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล หลักฐาน องค์ความรู้ทางวิชาการ ศึกษาสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เชื่อถือสำหรับใช้สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  และการแก้ปัญหาต่างๆ ชอบจัดการความรู้ การประเมินผลและสรุปบทเรียนต...
	(๓) เป็นนักยุทธศาสตร์ รอบรู้ ลุ่มลึก มองการณ์ไกล มีชั้นเชิง มองคนและสถานการณ์เป็น ชอบวางแผน สามารถช่วยกำหนดจังหวะก้าวและกลยุทธ์ในการทำงานขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆได้ถูกจังหวะและเวลา มีจิตใจสาธารณะ คิดและทำเพื่อสังคม
	(๔) เป็นนักสื่อสาร ชอบการสื่อสารกับผู้อื่นและกับสังคม มีเครือข่ายการสื่อสารที่กว้างขวางและหลากหลาย ชอบนำเสนอเรื่องเล่าและเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณะต่างๆ มีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีศิลปะในการสื่อสาร และชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
	(๕) เป็นนักจัดการ ชอบการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาต่างๆ รู้งานบริหารจัดการ ต่อรองเป็น ทำงานเป็นระบบ มีความคล่องตัว รวดเร็ว รู้จักจังหวะการทำงาน ชอบการมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ดี ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
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