
 

       

 

 

 

   

 

แนวทางการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ 

การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

โดย  
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๒) 

 

 

 



 

คํานํา 
 

  การจัดทําแนวทาง “การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ”  ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและทุก
ภาคส่วนในกระบวนการและสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศให้มีความชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้น (๒) เพ่ือเป็นแนวทางการทํางานให้กับแกนประสานและทีมวิทยากรกระบวนการระดับพ้ืนที่ได้ยึดเป็นแนว
ทางการดําเนินงานจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯให้ดีย่ิงขึ้น (๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การรายงานผลการดําเนินการของแกนนําที่รับผิดชอบทุกพ้ืนที่/ประเด็นให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้จัดหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อแกนประสานและทีมวิทยากรกระบวนการระดับ
พ้ืนที่ใช้เป็นแนวทางที่นํามาซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดเวทีการสร้างการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูปประเทศและการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 



 

คณะผู้จัดทํา 
 

๑. ผศ.ดร.ทพ.วีระศักด์ิ พุทธาศรี    ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล   เขียน/เรียบเรียง 

 
 



 

สารบญั 
เรื่อง หน้า 

กําหนดการประชุม ๑ 

ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล ๓ 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์การประชุม ๔ 

ข้อ ๓ ผู้เข้าร่วมประชุม ๔ 

ข้อ ๔ การเตรียมก่อนการจัดประชุม ๔ 

ข้อ ๕ กิจกรรมและขั้นตอนในวันประชุมระดมความคิดเห็นฯ ๕ 

ข้อ ๖ บทบาทหน้าที่ของประธานที่ประชุม วิทยากรกระบวนการ และผู้บันทึก ๙ 

 

ภาคผนวก 

- โจทย์/ประเด็นพิจารณาในการประชุมกลุ่มย่อย (จ.๑)  

- แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย : (บ.๑)  

- แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย : (บ.๒)  

- แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย : (บ.๓) 

- แบบรายช่ือผู้เข้าร่วมเวที : (บ.๔) 

- แบบ. รข. 001 

- แบบ รข. 002  

- แบบ รข. 003  

- แบบ บข. 001   



 

๑ 

ร่าง กําหนดการจัดเวทนีโยบายสาธารณะ 

การสรา้งการรบัรู้และการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติและการปฏิรูปประเทศ 

 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธีเปิด กล่าวต้อนรับและช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

๐๘.๔๐ – ๐๙.๑๐ น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และระดมความคาดหวังในประเด็นคําถาม  

“ท่านอยากเหน็ประเทศไทยเป็นอย่างไรใน  ๒๐ ปีข้างหน้า”  

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. วีดีทัศน์นําเสนอ  “ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและแผนปฏิรูปประเทศ” 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น. นําเสนอข้อมูลประกอบการระดมความคิดเห็นและเปิดอภิปรายท่ัวไป 

      โดย  ประธานที่ประชุม  

แนะนําเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม 

    ประกอบด้วย (๑) fact sheet ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและแผนปฏิรูปประเทศ  

                    (๒) ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน  

แสดงความคดิเห็นและอภิปรายท่ัวไป 

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. ช้ีแจง “กฎ กติกา กระบวนการกลุ่ม” 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และระดมความคาดหวังในประเด็นคําถาม  

“ท่านอยากเหน็จังหวัดของท่านเป็นอย่างไรใน  ๒๐ ปขีา้งหนา้” 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย  : กลุ่มละประมาณ ๑๐-๑๕ คน หรือตามความเหมาะสม 

     คําถามที่ ๑  “ยุทธศาสตร์ชาติด้านใด... และประเด็นใด... ทีส่อดคล้องกับการแก้ปัญหา   

หรือมีความเปน็ไปได้ในการขับเคลื่อน ใหเ้กิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมระดับพื้นที่”  

(แต่ละกลุม่เลือก ๓-๕ ด้าน/ประเด็น) 

      คําถามที่ ๒  “เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท หรอื

ปัญหาของพืน้ที่ ท่านคิดว่าในจังหวัดของท่าน ควรมีกิจกรรม/โครงการ เรื่องใดบ้าง”  



 

๒ 

โปรดระบุ ช่ือกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงาน เจ้าภาพ/แกนรับผิดชอบหลัก 

และหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง  (แต่ละกลุ่มเสนอกิจกรรม/โครงการ ๓ เรือ่ง/ประเด็น) 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมรวม : นําเสนอผลจากการประชุมกลุ่มย่อย และหาฉันทมติเพ่ือให้ได้กิจกรรม/โครงการ

สู่การขับเคลื่อนการปฏิรูประดับจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

(จํานวน ๓-๕ ด้าน/ประเด็น) 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประมวลผลการจัดเวที สรุปประเด็นปฏิรูป/ประเด็นคานงัด และร่วมเติมเต็มภาคีเครือข่าย  

      โดย  แกนนําผู้จัดเวทีจังหวัด/กลุ่ม  

๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม 

หมายเหตุ    ๑. กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

                ๒. ไม่มีช่วงพักอาหารว่าง เพราะได้จัดไว้ภายนอกห้องประชุมแล้วแต่ผู้ประชุมสะดวก 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

ข้อมูลสาํหรบัคณะทํางานจัดกระบวนการประชุม 

ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งได้แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ๑.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง ๒.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๓.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย ๔.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ๕.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ๖.
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
๘.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๙.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
๑๐.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ ๑๑.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ให้มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการให้เป็นไปตามที่
กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ช. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ วรรค ๒ และ มาตรา ๑๘ (๓) และประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  

 ในการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ การกําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง การวัดผลการดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการปฏิรูประเทศทุกด้าน และการมีส่วน
ร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  

 ผลการดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมประเด็น
ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มาสังเคราะห์เพ่ือจัดทํา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ผ่านมา พบว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการจัดทํากฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศถือเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปครั้งน้ี แต่อย่างไรก็ตาม แม้ร่างแผน
ปฏิรูปประเทศฉบับดังกล่าวจะให้ความสําคัญและเปิดกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนเอาไว้ แต่ยังมิได้มีการกําหนด
เป้าหมาย หลักการ และแนวทางการขับเคลื่อนไว้อย่างชัดเจนนัก 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศในประเด็นต่างๆ เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในทุกระดับ จําเป็นต้องอาศัยกลไกการดําเนินงานระดับพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะกลไกการทํางานโดยใช้พ้ืนที่/จังหวัดเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการปฏิรูประดับประเทศ และนําหลักการ 
แนวคิด และรูปแบบของกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” และ “สมัชชาปฏิรูป” ซึ่งถือเป็นแนวทางหน่ึงของการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกระบวนการ
ทางสังคมที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างหลากหลายกว้างขวางบนฐานของปัญญา ความรู้ และความสมานฉันท์ โดยมีการจัดกระบวนการอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง มาใช้เพ่ือนําไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายผู้เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ



 

๔ 

หรือนําไปพิจารณากําหนดเป็นนโยบายสาธารณะสําหรับการปฏิรูปประเทศไทยและการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปีในอนาคตต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดทํา “โครงการสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศ” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูปประเทศและการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (reform in action) ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนสนับสนุนการสื่อสารทาง
สังคมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าร่วมในการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง 

 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์การประชุมฯ 

๑) เพ่ือสร้างความเข้าใจเน้ือหาสาระสําคัญประเด็นและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นปฏิรูป 
ในแผนปฏิรูป ๑๑ คณะ ให้แก่แกนสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน 

๒) เพ่ือให้แกนสมัชชาระดับจังหวัดและผู้แทนกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รับรู้และมีส่วนร่วมกันเสนอแนะ
ข้อมูล/กิจกรรม/โครงการในประเด็นต่างๆท่ีสอดคล้องกับปัญหาพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ 
ด้าน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

ข้อ ๓ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

กลุ่มเป้าหมายที่เชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีครั้งน้ี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควต้า (Quota 
Sampling) เวทีละประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คน โดยจํานวนกลุ่มเป้าหมายจําแนกตามอําเภอ ครอบคุลมทุกภาคส่วนของ
สังคม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายนโยบาย คือ รัฐ/ราชการ/การเมือง (๒) ฝ่ายความรู้ คือ วิชาชีพ/วิชาการ และ (๓) 
ฝ่ายเคลื่อนไหวสังคม คือประชาชน/ประชาสังคม ในสัดส่วนที่เหมาะสม  

 

ข้อ ๔ การเตรยีมก่อนการจัดประชุมฯ 

๑) เป็นเวทีที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับจังหวัดและเวทีเฉพาะประเด็น กําหนดขนาดของเวทีประมาณ 
๑๐๐-๑๕๐ คน (ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่) โดยเวลาเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นอยู่ระหว่าง ๐๘.๐๐-
๑๖.๓๐ น. 

๒) ก่อนดําเนินการจัดประชุม แกนผู้รับผิดชอบหลักในระดับจังหวัด/เฉพาะประเด็น และทีมคณะทํางานฯ 
จะต้องร่วมกันวางแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด (Before Action Review : BAR) โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ดังน้ี 

 ทําความเข้าใจเป้าหมายและภาพรวมกระบวนการประชุม รวมถึงสาระสําคัญของเอกสาร
ประกอบการประชุม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจตรงกัน  



 

๕ 

 กําหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) หรือผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมตาม
เป้าหมายโครงการฯ  

 แบ่งบทบาท/ภาระหน้าที่ของผู้ดําเนินการจัดประชุม และค้นหา/คัดเลือกทีมวิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator & Note Taker)  

 ออกแบบสิ่งที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น รูปแบบการจัดห้องประชุม, สื่อสารสนเทศ, อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
 
๓) การเตรียมสถานที่จัดการประชุม  ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญดังน้ี 
 ห้องประชุมกลุ่มใหญ่ ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ การจัดห้องประชุมจะจัด

เก้าอ้ีเป็นคร่ึงวงกลม อาจจะซ้อนสองหรือสามวงก็ได้ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมสามารถมองเห็นหน้า
กันและกัน สามารถสบตาเห็นปฏิกิริยากันและกันได้   

 มีห้องย่อยสําหรับแบ่งกลุ่ม  หรือหากไม่มีห้องย่อยที่พอเหมาะ อาจใช้ส่วนของห้องประชุมใหญ่
ด้านหลังต้ังเก้าอ้ีสําหรับการประชุมกลุ่มย่อย  ในส่วนของการประชุมกลุ่มย่อยสามารถจัดเก้าอ้ี
เหมือนการประชุมกลุ่มใหญ่หรืออาจจะใช้โต๊ะกลมก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม (กรณีกลุ่มย่อยคนไม่
ควรเกิน ๑๐ หรือ ๑๕ คน)  

 อุปกรณ์ประกอบในห้องประชุม  ประกอบด้วย เครื่องฉายภาพขึ้นจอ (LCD Projector)  และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการนําเสนอ Power point ขึ้นจอ ให้ผู้ร่วมประชุมได้มองเห็น ส่วนในแต่ละ
กลุ่มย่อยเตรียม กระดาษ Flipchart พร้อมขาตั้ง ที่สามารถจะเขียนระดมสมองในกลุ่มย่อย พร้อม
อุปกรณ์เครื่องเขียน  เช่น กระดาษการ์ด หรือ Post-it สีต่างๆ ปากกาเคมีเขียนกระดาษ Flipchart 
อย่างน้อยสามหรือสี่สี  เป็นต้น 
 

ข้อ ๕ กิจกรรมและขั้นตอนในวันประชุม 

ขั้นตอนหลักของการประชุมระดมความคิดเห็นจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ วัน เป็นรูปแบบของ
กระบวนการปรึกษาหารือ พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศอย่างเต็มที่ด้วยความเสมอภาค และเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนดังน้ี 

ช่วงเวลา กําหนดการ รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

๐๘.๐๐ - 
๐๘.๓๐ น. 

ลงทะเบียนและรับเอกสาร เ ม่ือกลุ่มผู้ ร่วมประชุมฯ เดินทางมาถึงห้องประชุมท่ีได้มีการ
จัดเตรียมห้องท่ีมีขนาดพอเหมาะและจัดเก้าอ้ีเป็นรูปคร่ึงวงกลมแล้ว 
ผู้จัดแจกกระดาษ Post-it ๓ สี และเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึง
ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ และ ภาพรวมกระบวนการประชุมคร้ังนี้ 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ท่ี 

 https://www.nationalhealth.or.th/120reform 

๐๘.๓๐ – กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และระดมความคาดหวังใน  การสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง และกระตุ้นให้ผู้ร่วม



 

๖ 

ช่วงเวลา กําหนดการ รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

๐๙.๐๐ น. ประเด็นคําถาม “ท่านอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไร
ใน  ๒๐ ปีข้างหน้า”  

ประชุมฯ เกิดความรู้สึกท่ีจะแสดงความคิดเห็น โดยทีมวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator หรือ Moderator)  จะเร่ิมต้นด้วย
การกล่าวต้อนรับทุกคน และแนะนําตัวเอง ผู้ช่วย และทีมงาน 
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เขียนคําตอบลงในกระดาษ Post-it 
ในประเด็น “อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรใน ๒๐ ปี
ข้างหน้า” 

 ทีมงานนํา Post-it ท่ีผู้เข้าร่วมเขียนเสร็จเรียบร้อย ไปพิจารณา
จัดกลุ่มตามประเด็น/เร่ืองท่ีมีความใกล้เคียงกัน (อาจ group 
ตาม ๑๑ ประเด็นปฏิรูปก็ได้) 

๐๙.๐๐ – 
๐๙.๑๐ น. 

พิธีเปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่าย กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค ์

      โดย  ประธานท่ีประชุม  

๐๙.๑๐ – 
๐๙.๒๐ น. 

วิดิทัศน์นําเสนอ  “ยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี และแผน
ปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน” 

สช.จัดเตรียมวิดิทัศน์ ความยาวประมาณ ๗-๑๐ นาที 

๐๙.๒๐ – 
๐๙.๔๐ น. 

นําเสนอข้อมูลประกอบการระดมความคิดเห็นและเปิด
อภิปรายท่ัวไป 

      โดย  ประธานท่ีประชุม   

แนะนําเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม  

(๑) fact sheet ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและ
แผนปฏิรูปประเทศ  

(๒)  ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน  

 

แสดงความคิดเห็นและอภิปรายท่ัวไป 

 ข้ันตอนนี้จะเป็นการนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานโดยสรุปจากเอกสาร
ท่ี สช. ได้มีการศึกษาและจัดทําข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องใน
รูปแบบ Factsheet Powerpoint และสรุปสาระสําคัญ
ประเด็นปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฯลฯ ล่วงหน้ามาแล้ว 
ซ่ึงจะใช้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจน
และเป็นกลาง เพ่ือใช้ประกอบการประชุม และนําไปสู่การ
ตัดสินใจ 

 สําหรับวัตถุประสงค์ของการนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อท่ีจะให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฯได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นท่ีทุกคนกําลัง
จะพูดคุยกัน 

 ท้ังนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถเลือกด้าน/ประเด็นปฏิรูปอ่ืนๆ 
ท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีผู้จัดเตรียมไว้ให้ได้ 

๐๙.๔๐ – 
๐๙.๕๐ น. 

ชี้แจง “กฎ กติกา การสร้างฉันทมติ” ทีมวิทยากรกระบวนการอธิบาย กฎ กติกา การประชุมโดยละเอียด
ก่อนกระบวนการกลุ่มย่อย 

๐๙.๕๐ – 
๑๐.๓๐ น. 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และระดมความคาดหวังใน
ประเด็นคําถาม  

“ท่านอยากเห็นจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรใน  ๒๐ ปี
ข้างหน้า” 

 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เขียนคําตอบลงในกระดาษ Post-it ใน
ประเด็น  “ท่านอยากเห็นจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรใน  ๒๐ 
ปีข้างหน้า” 

 ทีมงานนํา Post-it ท่ีผู้เข้าร่วมเขียนเสร็จเรียบร้อย ไปพิจารณา
จัดกลุ่มตามประเด็น/เร่ืองท่ีมีความใกล้เคียงกัน (อาจ group 
ตาม ๑๑ ประเด็นปฏิรูปก็ได้) 



 

๗ 

ช่วงเวลา กําหนดการ รายละเอียด/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ผู้จดบันทึก (Note taker) สรุปสิ่งได้ลงในแบบฟอร์มท่ี
กําหนดให้  (แบบบันทึก บ.๑) 

๑๐.๓๐ – 
๑๒.๓๐ น. 

แบ่งกลุ่มย่อย  : กลุ่มละประมาณ ๑๐-๑๕ คน หรือตาม
ความเหมาะสม 

     คําถามท่ี ๑  “ยุทธศาสตร์ชาติด้านใด... และประเด็น
ใด... ท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหา     หรือมีความ
เป็นไปได้ในการขับเคล่ือนให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม
ระดับพ้ืนท่ี”  

(แต่ละกลุ่มเลือก ๓-๕ ด้าน/ประเด็น) 

      คําถามท่ี ๒  “เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรม
และสอดคล้องกับบริบท หรือปญัหาของพ้ืนท่ี ท่านคิด
ว่าในจังหวัดของท่าน ควรมีกิจกรรม เรื่องใดบ้าง”  

 

 วัตถุประสงค์ของเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นหรือความต้องการท่ีอยากจะให้เกิดข้ึนในหัวข้อท่ี
ระบุ โดยมีผู้อํานวยการประชุมกลุ่มย่อย (Facilitator) ในแต่ละ
กลุ่ม พร้อมด้วยผู้จดบันทึก (Note taker)  

 ข้ันตอนนี้ จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีผู้เข้าร่วมประชุมฯได้รับทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นกลุ่มละ ๑๐-
๑๕ คน หรือตามความเหมาะสมของจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 

 

๑๒.๓๐ – 
๑๓.๓๐ น. 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ – 
๑๖.๐๐ น. 

ประชุมรวม : นําเสนอผลจากการประชุมกลุ่มย่อย และ
หาฉันทมติเพ่ือให้ได้กิจกรรมสู่การขับเคล่ือนการปฏิรูป
ระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท
พ้ืนท่ี จํานวน ๓-๕ เร่ือง/ประเด็น 

 การนําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยในห้องใหญ่ จะมีวิทยากร
กระบวนการมาช่วยดําเนินกระบวนการฯ โดยให้แต่ละกลุ่ม
นําเสนอกิจกรรมสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องร่วมกันหาฉันทมติเพ่ือให้ได้กิจกรรมสู่
การขับเคลื่อนการปฏิรูประดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี จํานวน ๓-๕ ด้าน/ประเด็น 

 หลังจากได้ข้อสรุปกิจกกรมของจังหวัดแล้ว ให้ช่วยกัน
วัตถุประสงค์กิจกรรมนั้นๆ วิธีดําเนินงาน ผู้ประสานงานหลัก
(หากได้รับอนุมัติงบดําเนินการ) และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง   

 สรุปผลท่ีได้ ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดให้ (แบบบันทึก บ.๒ และ 
บ.๓) 

๑๖.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. 

ประมวลผลการจัดเวที สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ และร่วมเติมเต็มภาคีเครือข่าย  

      โดย  แกนนําผู้จัดเวที 

๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม 

 

 

 



 

๘ 

ข้อ ๖ บทบาทหน้าทีข่องประธานท่ีประชุม วิทยากรกระบวนการ และผู้บนัทึกในการประชุมกลุ่มย่อย  

 โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

๑) ประธานท่ีประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุมห้องใหญ่ ทําหน้าที่ 

 นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับภาพรวมกระบวนการ และสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และแผนปฏิรูปประเทศ  ๑๑  ด้าน  (ประมาณ  ๑๕  – ๓๐  นาที )  สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่   
https://www.nationalhealth.or.th/120reform  

 ตอบข้อซักถามและอธิบายหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ในกรณีที่กลุ่มย่อย มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณา  

๒) วิทยากรกระบวนการประจํากลุ่มย่อย ทําหน้าที่ดังน้ี 

 แนะนําแนะนํากระบวนการ, ข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ สําหรับการประชุมกลุ่มย่อย  

 จัดกระบวนการในการประชุมระดมสมองในการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมการประชุม ต่อประเด็น/โจทย์ที่ต้องการพิจารณา โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 สร้างบรรยากาศความคุ้นเคยกันภายในกลุ่มย่อย เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น 

 กระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 ประสานงานกับประธานท่ีประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุมห้องใหญ่ในกรณีที่กลุ่มย่อยมีข้อซักถามหรือ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม 

๓) ผู้บันทึกการประชุมกลุ่มย่อย ทําหน้าที่ สรุปประเด็นความเห็นจากการระดมสมองของกลุ่มย่อย โดยบันทึก
ข้อมูลลงในแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อยฯ รวบรวมและนําส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

-----------------------------



 

๙ 

 

เอกสารสาํหรบัวิทยากรกระบวนการ 

โจทย์/ประเด็นพิจารณาในการประชุมกลุ่มย่อย 

๑) วิทยากรกระบวนการแนะนําตัว แนวทางการประชุมระดมสมอง และสาระสําคัญของประเด็นหารือ 
( ป ร ะ ม า ณ  ๑ ๕  – ๓ ๐  น า ที )  ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด้ ที่    
https://www.nationalhealth.or.th/120reform 

๒) วิทยากรกระบวนการเชิญชวนให้ผู้เข้าประชุมแนะนําตัวเอง และข้อมูลขององค์กร/กลุ่ม/เครือข่าย เพ่ือทํา
ความรู้จักกันภายในกลุ่ม 

๓) ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน ได้ใช้เวลาในการศึกษาเอกสาร ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที เพ่ือให้สามารถต้ังสติและ
ใช้สมาธิกับประเด็นสําคัญที่ประธานการประชุมฯ นําเสนอในห้องประชุมใหญ่กับข้อมูลในเอกสาร ด้วยตนเอง
ก่อนในเบ้ืองต้น เพ่ือเตรียมประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่ม 

๔) แบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองแบ่งเป็น ๒ โจทย์คําถาม โดยจะเน้นพิจารณาไปทีละประเด็น และใช้ข้อมูลใน
เอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ีคือ  

แบ่งกลุ่มย่อย  : กลุ่มละประมาณ ๑๐-๑๕ คน หรือตามความเหมาะสม 
 โจทย์คําถามท่ี ๑  “ยุทธศาสตร์ชาติด้านใด... และประเด็นใด... ที่สอดคล้องกับการ

แก้ปัญหา     หรือมีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมระดับ
พ้ืนที่” (แต่ละกลุ่มเลือก ๓-๕ ด้าน/ประเด็น) 

 โจทย์คําถามที่ ๒  “เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบท หรือ
ปัญหาของพ้ืนที่ ท่านคิดว่าในจังหวัดของท่าน ควรมีกิจกรรม เรื่องใดบ้าง” (แต่ละกลุ่มเสนอ
กิจกรรม/โครงการ ๓-๕ ด้าน/ประเด็น) 

๕) ประชุมรวม : นําเสนอผลจากการประชุมกลุ่มย่อย และหาฉันทมติเพ่ือให้ได้กิจกรรม/โครงการสู่การ
ขับเคล่ือนการปฏิรูประดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ จํานวน ๓-๕ ด้าน/
ประเด็น โดยระบุ วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ได้รับฉันทมติน้ันๆ พร้อมทั้งวิธีการดําเนินงาน ผู้ประสานงาน
หลัก และหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง   

๖) หากท่ีประชุมกลุ่มย่อย มีประเด็นซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในเอกสารที่ได้รับจากผู้จัด หรือต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนข้อมูลที่ไม่ได้รับการระบุในเอกสารดังกล่าว สามารถเชิญผู้แทนประธานการประชุม
หรือผู้ดําเนินการประชุมห้องใหญ่มาให้ข้อมูลประกอบได้  

๗) การบันทึกการประชุม ให้ใช้แบบบันทึกความเห็น (บ.๒ และ บ.๓) เป็นแนวทางการบันทึกความเห็นของ
กลุ่ม โดยผู้บันทึกการประชุมทุกกลุ่มจัดส่งแบบบันทึกความเห็นต่อทีมวิทยากรกระบวนการ เมื่อเสร็จสิ้น
การประชุมช่วงสุดท้าย เพ่ือให้รวบรวมและสรุปความเห็นฯ ส่งต่อให้กับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ  

 

แบบ จ.๑ 



 

๑๐ 

 
 

[   ][   ][   ] 
 

 แบบบันทึก (เอกสาร บ.๑) 

“ภาพรวมทศิทางหรือยุทธศาสตร์การดําเนินการขับเคลือ่นการปฏิรปูระดับจังหวัด/กลุ่ม” 
 

 

ตัวอย่าง 

สรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และระดมความคาดหวังในประเด็นคําถาม  

“ท่านอยากเหน็จังหวัดของท่านเป็นอย่างไรใน  ๒๐ ปขีา้งหนา้” 
 

(๑) ............................................................................................................................................................ 

(๒) ............................................................................................................................................................ 

(๓) ............................................................................................................................................................ 

(๔) ............................................................................................................................................................ 

(๕) ............................................................................................................................................................ 

(๖) ............................................................................................................................................................ 

(๗) ............................................................................................................................................................ 

(๘) ............................................................................................................................................................ 

(๙) ............................................................................................................................................................ 

(๑๐) ......................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 

 

แบบ บ.๑  



 

๑๑ 

 

[   ][   ][   ] 
แบบบันทึก (เอกสาร บ.๒) 

 “รูปธรรมการขับเคลื่อน/แนวทางการแก้ปัญหาของพืน้ที่ 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี” 

 

ตัวอย่าง 

สรุปสิ่งที่ได้จากโจทย์คําถามท่ี ๑ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านใด... และประเด็นใด... ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาหรือมี
ความเป็นไปได้ในการขับเคลือ่นให้เกิดผลสาํเร็จเป็นรูปธรรมระดับพ้ืนที่” (แต่ละกลุ่มเลือก ๓-๕ ด้าน/ประเด็น) 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านใด...และประเด็นใด... 

๑) ด้าน..................................................................ประเด็น............................................................. 

๒) ด้าน..................................................................ประเด็น............................................................. 

๓) ด้าน..................................................................ประเด็น............................................................. 

๔) ด้าน..................................................................ประเด็น.............................................................. 

๕) ด้าน..................................................................ประเด็น.............................................................. 

 

 

 

แบบ บ.๒  



 

๑๒ 

[   ][   ][   ] 

แบบบันทึก (เอกสาร บ.๓) 

กิจกรรมปฏิรูปภาคปฏิบัติระดับจังหวัด/เขต/เฉพาะประเด็น 

กิจกรรม (๑) วัตถุประสงค ์ (๒) แนวทางดําเนนิการ  (๓) ผู้ประสานงานหลัก (๔) หน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้อง 

(๑)      

(๒)      

(๓)      

(๔)      

(๕)      

 

แบบ บ.๓  



 

๑๓ 

[   ][   ][   ] 
ใบลงทะเบียน/ใบสําคัญรบัเงิน 

การสรา้งการรบัรู้และการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติและการปฏิรูปประเทศ 
วันที่ .......................................... 

สถานทีจ่ัดประชุม .............................................................. 
อําเภอ ............................................................... จังหวัด ..................................................... 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท ์ อีเมล์ (ถ้ามี) 
ลายมือชื่อ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม ผู้รับเงนิ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

แบบ บ.๔  



 

๑๔ 

 
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ ............ 

โครงการ............................................................................................................................................. 
เลขท่ีข้อตกลง สช.  ........................................ ระยะเวลาดําเนินงาน.....................ถึง........................ 
 

1) วันท่ีรายงาน ....................................................... 

2) ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทียบกับแผนงาน 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรค 

    
    
    
    
    
 

3) ประเมินสถานการณ์    เป็นไปตามแผนงาน     หรือ  ล่าช้ากว่ากําหนด 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม..................................................................................................................... 

4) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ระยะสั้น .......................................................................................................................  

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

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

5) แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการในงวดต่อไป 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................... 

6) ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ . ............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 

 
 ลงชื่อ................................................ ผู้รับการสนับสนุน 

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

 

 

 

 

 

แบบ. รข. 001 



 

๑๕ 

 
 

วันท่ี ........................................................ 
เร่ือง ขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี ........................... 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001) 
                         รายงานการเงนิประจํางวด (แบบ งข.002)  
    สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินงวดก่อนจนถึงวันสิ้นงวดงานนั้นๆ) 
                         สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในโครงการ (บข.001) 
 
 ตามที่ (ชื่อหน่วยงาน โดย ชื่อผู้รับการสนับสนุน)...................................................... ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดําเนินโครงการ............................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ข้อตกลงเพ่ือการสนับสนุนเลขท่ี สช...... – ข - ....... งบประมาณสนับสนุนโครงการท้ังสิ้น ........................... บาท   
มีระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่......................ถึง......................... (ระบุถึงระยะเวลาท่ีขอขยาย) นั้น  บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ดําเนินการ
ในกิจกรรมงวดท่ี ........ (งวดท่ีผ่านมา) เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหน้าท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอนําส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งท่ีส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดท่ี .... 
  จํานวน.........................................บาท (..........................................................บาทถ้วน) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับการสนับสนุน 
                 (.............................................................) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ. รข. 002 



 

๑๖ 

 
วันท่ี ................................. 
เร่ือง ขออนุมัติปิดโครงการ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายงานผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ จํานวน ............ ชุด, 
  แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน................... ชุด     

 สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินงวดก่อนจนถึงปัจจุบนั) 
 สมุดลงบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในโครงการ (แบบ บข.001) 

   รายงานการเงนิประจาํงวด (แบบ งข.002) 
 รายงานการเงินเพ่ือปิดโครงการ (แบบ งข.003)  

                        
 
 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับการสนับสนุน)........................................................................................ ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดําเนินโครงการ (ชื่อโครงการ).................................... 
ข้อตกลงเพ่ือการสนับสนุนเลขท่ี สช.60. – ข - ......... งบประมาณสนับสนุนโครงการท้ังสิ้น ........................... บาท   
มีระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต่............ถึง.................(ให้ระบุจนถึงระยะเวลาท่ีขอขยายเวลา) นั้น บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ดําเนินการโครงการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงขอนําส่ง ผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์  พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ  
ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดสุดท้าย/ขอคืนเงิน  จํานวน............................ บาท (.................................................
บาทถ้วน) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับการสนับสนุน 
       (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ. รข. 003 



 

๑๗ 

สมุดบัญชเีงนิสดอันแสดงรายการรายรับรายจ่ายทีเ่กิดขึน้ในโครงการ 
โครงการ    ..........................................................................................................................................................................  

ข้อตกลงเลขที่ สช. ......................................  ระยะเวลาดําเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่   .......................ถึง .......................... งบประมาณที่ได้รับ............................บาท 

กิจกรรมหลกั 

กิจกรรมที ่1 ............................................................................................  กิจกรรมที ่2 ............................................................................................ 

กิจกรรมที ่3 ............................................................................................  กิจกรรมที ่4 ............................................................................................ 

ลําดับ วันที ่ รายการ 
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 

รับ จ่าย คงเหลือ ฝาก ถอน คงเหลือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

             

             

             

             

             

             

             

แบบ บข.001 



 

๑๘ 

 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ  88/39 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ 14  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร : 66 2832 9000  โทรสาร : 66 2832 9001   www.nationalhealth.or.th 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994000671041 

 
                                                             วันท…ี……..… เดือน …………………..…….พ.ศ. …………….. 

 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………………..........… 
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ได้รับเงินจาก  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดงัรายการต่อไปนี้ :- 
 

รายการ 
จํานวนเงิน 

บาท สตางค ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

จํานวนเงิน ( ............................................................................................)         

 

 
(ลงช่ือ)……………………….……………....…ผู้จ่ายเงนิ 

(………………………………………...……) 
……….. / ……………. /………. 

 
 

(ลงช่ือ)……………………….……………....…ผู้รับเงนิ 
(………………………………………...……) 

……….. / ……………. /………. 
 

 

แบบ สช.บ.009 

ใบสําคัญรับเงนิ 



 

๑๙ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ช้ัน 3 อาคารสุขภาพแหงชาติ  88/39 หมูที่ 4 ถ.ติวานนท 14  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทร : 66 2832 9000  โทรสาร : 66 2832 9001   www.nationalhealth.or.th    

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : 0994000671041 

วันที ่…….. เดือน ………………….พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า ….........................................................…………………... หน่วยงาน ................................................................. 
อยู่บ้านพักเลขที ่…............…. ถนน ……….……. ซอย …………….……. ตําบล/แขวง….............……..อําเภอ/เขต.................. 
จังหวดั………............ได้รับอนุมตัิให้เดินทางไปปฏิบัติงานจังหวัด ……………เพื่อ………………………………......................ใน
วันที่..............................................โดยออกเดินทางจากทีพ่ักวนัที…่….......................เวลา ……………. กลับถงึที่พักวันที ่
…...................... เวลา......…..… รวมเป็นเวลา …...........วัน ……......ชั่วโมงโดยมีค่าใช้จ่ายดงันี ้

1. ค่าเบ้ียประชุม     
  ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ/ประธานคณะทํางาน            เป็นเงิน  ………………………. บาท 
  ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรกึษา/กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทํางาน                เป็นเงนิ  …………....………… บาท   

2. ค่าตอบแทน     
  ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ/ประธานคณะทํางาน               เป็นเงิน  …………………………. บาท 
  ค่าตอบแทน ท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทํางาน                     เป็นเงิน  …………....…………… บาท 
  ค่าตอบแทน พิธีกร/วิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม/นักวิชาการ                                   เป็นเงิน  …………....…………... บาท 
  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ระบุ.........................................................................       เป็นเงิน …………............……. บาท 
 

3. ค่าที่พกั  พัก เดี่ยว   ……………… บาท x ……………. คืน                                เป็นเงิน …………….……………. บาท 
                พักคู่     ………………… บาท x ………….…. คืน                                เป็นเงิน ……………….…………. บาท 
                        พักคู่ กับ …………………………………..............…ชื่อโรงแรม ………......………………………………………………………. 
 

4. ค่าพาหนะ 
  ค่ารถทวัร/์รถไฟ เป็นเงิน  ………………………. บาท 
   ค่าน้ํามันรถยนต์ ระยะทาง................................... ทะเบียนรถ.................. เป็นเงิน  ………………………. บาท 
  ค่าเครื่องบินแนบใบเสร็จรับเงินพร้อม Boarding Pass หรือ E-Ticket  เป็นเงิน  ………………………. บาท 
  ค่าน้ํามัน/ทางดว่น  (กรณีเช่ารถเท่าน้ัน)                        เป็นเงิน  ………………………. บาท 
 ค่าพาหนะ(แท็กซี่/รถรับจ้าง).................................................................................        เป็นเงิน .………..….......…… บาท 

  อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................... เป็นเงิน  …………………….… บาท 
 

5 ค่าเบ้ียเลี้ยง  วันละ.....................บาท x ........... วัน  ประเภท........................    เป็นเงิน ...............................บาท 
 

6.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุรายการ) .......................................................................................       เป็นเงิน....…………………………บาท 
 

รวมทัง้ส้ิน   (......................................................................................)      รวมเป็นเงิน                                    บาท 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการจ่าย …...ฉบับ   และรายงานการเดินทางข้างต้นเป็นความจริงและจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามระเบียบ 

 
ลงชือ่.....................................................ผูจ้่ายเงิน             ลงชื่อ ………….…………………….………...………..ผู้รับเงิน  

    (...................................................................)                   (......................................................................) 
           ……..………/……….…/………..….                                               ……..………/……….…/………..….    

แบบ สช.บ.006 

ใบสําคัญรับเงนิ 


