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สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ชั้น ๒ อาคาร ๘๘/๓๗ ติวานนท ๑๔
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สารบัญ
สวนที่ ๑

๕

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการจัด และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐

สวนที่ ๒

๑๑

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๓
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
จัดทําโดย

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชั้น ๒ อาคาร ๘๘/๓๗ ติวานนท ๑๔
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑
www.nationalhealth.or.th
www.samatcha.org

พิมพครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
จํานวนพิมพ ๒,๐๐๐ เลม
พิมพที่
บริษัทวิกิ จํากัด
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สวนที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการในการจัด และการสนับสนุน
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐
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ขอ ๑ ในประกาศนี้
“คสช.” หมายความวา คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัด และการสนับสนุน
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่ อ ให ก ารจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ หรื อ สมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะประเด็น อันเปนกลไกและกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะอยางมีสวนรวม บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดแก ประชาชนในพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น องคกรประชาสังคม องคกรเอกชน
นักวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งฝายการเมืองและราชการ ทั้งสวนกลาง สวน
ภูมภิ าคและทองถิน่ ไดมสี ว นรวมอยางเต็มที่ และเพือ่ ใหเปนกระบวนการและ
กลไกทีใ่ หความสําคัญตอการแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละเรียนรูอ ยางสมานฉันท
มีการดําเนินการอยางเปนระบบ ยืดหยุน เปดกวาง หลากหลาย อันจะนําไป
สูการเสนอ รับรองและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมี
สุขภาพดีของประชาชน จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัด และการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕(๓)
และ มาตรา ๒๗(๔) แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหออกประกาศไว ดังตอไปนี้
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ชาติ
“สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่” หมายความวา สมัชชาสุขภาพที่ใช
อาณาเขตพื้นที่เปนฐานในการดําเนินการ
“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” หมายความวา สมัชชาสุขภาพที่ใช
ประเด็นสาธารณะเปนฐานในการดําเนินการ
“คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” หมายความวา คณะ
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ คสช. แตงตั้ง

หมวด ๑
วัตถุประสงค และการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ขอ ๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นใหมีหลักการ และวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
(๒) มีการแลกเปลี่ยนองคความรู และเรียนรูอยางสมานฉันท
(๓) เพื่อนําไปสูการเสนอและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หรือความมีสุขภาพดีของประชาชน
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ขอ ๓ ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ควรดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหมคี ณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานจาก
หลายภาคสวน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเองหรือแตงตั้งโดย คสช. หรือสํานักงาน หรือผูที่
คสช. หรือสํานักงานมอบหมาย
(๒) ใชขอมูลและองคความรูทางวิชาการเปนฐานในการดําเนินการ
(๓) มีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจนเพื่อพิจารณา
(๔) เปดกวางใหมีผูเขารวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของโดยมีจํานวนและ
สัดสวนที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือประเด็น
(๕) มีการสื่อสารสาธารณะ
(๖) มีกระบวนการพิจารณาแบบมีสวนรวมเพื่อใหไดฉันทามติ มี
ขอเสนอที่ชัดเจน
(๗) มีการติดตาม และผลักดันขอเสนออยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ

สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๕ สํานักงานอาจสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในดานตางๆ ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) การสนับสนุนขอมูล องคความรูทางวิชาการ
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
(๓) การสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะ
(๔) การสนับสนุนงบประมาณ
(๕) การสนับสนุนการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย
(๖) การสนับสนุนการประสานงาน เชื่อมโยงกับภาคีเครือขายอื่น
(๗) การสนับสนุนดานอื่นๆ

หมวด ๒

ขอ ๖ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดหรือการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ควรดําเนินการพัฒนา
ขอเสนอ ติดตามและผลักดันขอเสนอทีไ่ ดรบั จากสมัชชาสุขภาพดังกลาวอยาง
ตอเนื่องผานชองทางตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ชุมชนทองถิ่นหรือประชาสังคม
(๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) หนวยงานของรัฐ

การสนับสนุนการดําเนินการ

ขอ ๔ การขอรับการสนับสนุนการดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ใหผขู อรับการสนับสนุนปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไข วิธกี ารทีร่ ะบุไวในแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา

8
Principle for Samutcha Text.indd 8-9

หมวด ๓
การเสนอและผลักดันขอเสนอ
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(๔) องคกรวิชาการหรือองคกรวิชาชีพ
(๕) รัฐบาล รัฐสภา หรือพรรคการเมือง
(๖) องคกรธุรกิจหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
(๗) สํานักงาน โดยอาจผลักดันเอง หรือเสนอให คสช. พิจารณา
ดําเนินการ หรือเพื่อเสนอใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติดําเนิน
การในสวนที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ)
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ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
(นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

สวนที่ ๒
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง
แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๓
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
้ ที่ ้นที่
แนวทางการสนั
บสนุนนการจั
การจัดดสมั
น
เรื่อง แนวการสนั
บสนุ
สมัชชชาสุ
ชาสุขภาพเฉพาะพื
ขภาพเฉพาะพื
สมัชชชาสุ
น พ.ศ.๒๕๕๓
หรืหรืออสมั
ชาสุขภาพเฉพาะประเด็
ขภาพเฉพาะประเด็
น พ.ศ.๒๕๕๓

อนุสนธิ มาตรา ๒๕ (๓) บัญญัติใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.) มีหนาที่สนับสนุนใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น และตามมาตรา ๔๐ กําหนดใหการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัว
กันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด ซึ่ง คสช. ไดกําหนดหลัก
เกณฑและวิธกี ารในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐
ในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช.
กําหนดที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดออกประกาศ
เรือ่ ง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน
มาตั้งแตนั้นเปนตนมา จนถึงขณะนี้เวลาผานมาระยะหนึ่งแลว จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง แนวทางการ
จัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี ารในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมวดที่ ๒ ขอ ๔ ใหสาํ นักงานกําหนด
แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จึงออก
ประกาศสํานักงาน ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องแนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ บทนิยาม
สมัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หมายความวา “กระบวนการทีใ่ หประชาชน
และหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของไดรว มแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละเรียนรูอ ยาง
สมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความ
มีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัดใหมกี ารประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสว น
รวม และใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปนตัวตั้งในการดําเนินการ”
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมายถึง “กระบวนการทีใ่ หประชาชน
และหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของไดรว มแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละเรียนรูอ ยาง
สมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความ
มีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัดใหมกี ารประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสว น
รวม และใชประเด็นเปนตัวตั้งในการดําเนินการ”
สํานักงาน หมายความวา “สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ”
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ขอ ๓ การจัดสมัชชาสุขภาพ
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ใหเปนไปอยางสอดคลองกับแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๔ แนวทางการสนับสนุน
แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นของสํานักงาน ประกอบดวย
๔.๑ การสนับสนุนดานวิชาการ ไดแก
๔.๑.๑ ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ วิทยากร
๔.๑.๒ เอกสารขอมูลทางวิชาการ และสือ่ ทางวิชาการในรูปแบบ
อื่นๆ
๔.๒ การสนับสนุนดานการพัฒนาศักยภาพ ไดแก
๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพของกลไกตางๆ ที่เกี่ยวของ
๔.๒.๒ การพัฒนากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๔.๒.๓ การพัฒนาศักยภาพเครือขายของกลุม แกนนํา/และหรือ
เครือขายสมัชชาสุขภาพ
๔.๒.๔ การพัฒนาดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔.๓ การสนับสนุนการสื่อสารทางสังคม ไดแก
๔.๓.๑ การสนับสนุนหรือการใหคาํ แนะนําในการจัดทําวีดที ศั น
สื่อสิ่งพิมพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔.๓.๒ การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตอสาธารณะตามความเหมาะสม
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๔.๔ การสนับสนุนงบประมาณ โดยสํานักงานอาจใหการสนับสนุน
งบประมาณบางสวนตามความจําเปนและความเหมาะสม ในเรื่องดังตอไปนี้
๔.๔.๑ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๔.๔.๒ การสื่อสารกับสังคมผานชองทางตางๆ
๔.๔.๓ การจัดการความรูและประเมินผล
๔.๔.๔ การผลิตสือ่ หนังสือ เอกสาร และองคความรูท เี่ กีย่ วของ
๔.๔.๕ การพัฒนาศักยภาพ สํานักงานอาจดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเอง หรืออาจสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผานรูปแบบอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
๔.๔.๖ การวิจัยและพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๔.๕ การสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามขอเสนอเชิงนโยบาย
๔.๖ การสนับสนุนดานการประสานเชือ่ มโยงกับภาคีหรือเครือขายอืน่
๔.๗ การสนับสนุนดานอื่น ๆ ตามความจําเปน
ขอ ๕ ผูที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุน
๕.๑ ผูร บั ผิดชอบโครงการ ตองเปนกลุม บุคคลพหุภาคีทปี่ ระกอบกัน
ขึ้นเพื่อเปนกลุมแกนจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น เชน คณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับพื้นที่ คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๕.๒ หนวยรับขอตกลง
๕.๒.๑ หนวยหรือองคกร ที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอ ๕.๑
มอบหมาย ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) นิติบุคคล เชน มูลนิธิ สมาคม เปนตน
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(๒) ไมเปนนิติบุคคล ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. มีชื่อกลุม สถานที่ทําการ และแกนนําหรือผูประสาน
งาน
ข. มีวัตถุประสงคของกลุม
ค. มีผูรับรองหรือผูอางอิง
ง. มีกิจกรรมหรือผลงานที่ผานมา
๕.๒.๒ หนวยงานของรัฐ เชน สวนราชการ หนวยงานยอยของ
รัฐที่มิไดเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการ
มหาชน องคกรอิสระ เปนตน ที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอ ๕.๑ มอบหมาย
๕.๒.๓ กลุมคนอยางนอย ๓ คน ที่ผูรับผิดชอบโครงการตาม
ขอ ๕.๑ มอบหมาย
ขอ ๖ วิธีการขอรับการสนับสนุน
ใหผูที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนจัดทําโครงการเสนอตามระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด ทั้งนี้แนวทางการเขียนโครงการใหเปนไปตามภาคผนวก
ก. ที่แนบทาย
ขอ ๗ การพัฒนาและกลั่นกรองโครงการ ใหสํานักงานดําเนินการ
ดังนี้
๗.๑ การพัฒนาโครงการ
สํานักงานอาจแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคล
ทีเ่ หมาะสมชวยพัฒนาโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น เพื่อทําหนาที่พัฒนาโครงการใหเปนไปตามแนวทาง (Guideline) การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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หากคณะกรรมการเห็นวาโครงการที่เสนอยังไมสมบูรณ อาจดําเนิน
การดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังตอไปนี้
๗.๑.๑ ใหขอเสนอแนะตอผูขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
โครงการ
๗.๑.๒ ให ผู ข อรั บ การสนั บ สนุ น นํ า เสนอโครงการต อ คณะ
กรรมการเพื่อทําความเขาใจรวมกัน
๗.๑.๓ สนับสนุนเจาหนาที่หรือนักวิชาการเพื่อรวมพัฒนา
โครงการกับผูขอรับการสนับสนุน
๗.๑.๔ วิธีการอื่นๆ ตามที่สํานักงานหรือคณะกรรมการเห็น
สมควร
๗.๒ การกลั่นกรองและอนุมัติโครงการ
๗.๒.๑ ระยะเวลาในการกลั่นกรองโครงการ สามารถดําเนิน
การไดตลอดปงบประมาณ
๗.๒.๒ ใหสํานักงานดําเนินการกลั่นกรองและอนุมัติโครงการ
ใหแลวเสร็จเปนระยะๆ ไป
๗.๒.๓ กระบวนการกลั่นกรองโครงการ ใหสํานักงานแตงตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะทํางานกลัน่ กรองดานงบประมาณของโครงการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและอัตราคาใชจา ยที่สํานักงานกําหนด ตามภาคผนวก ข. ที่แนบทาย
โดยจํานวนและองคประกอบของคณะผูกลั่นกรองใหเปนดังนี้
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การขอรับการสนับสนุน
- วงเงินไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คณะผูกลั่นกรอง
เจาหนาที่สํานักงานหรือผูทรงคุณวุฒิ
รวมกันอยางนอย ๒ คน
- วงเงินมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาที่สํานักงานและผูทรงคุณวุฒิ
แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมกันอยางนอย ๓ คน
- วงเงินมากกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาที่สํานักงานและผูทรงคุณวุฒิ
รวมกันอยางนอย ๕ คน

๗.๓ เกณฑการพัฒนาและกลั่นกรองโครงการ
๗.๓.๑ โครงการที่อยูในขายใหสนับสนุน
- สอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการจั ด และการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ที่ คสช. กําหนด และประกาศของสํานักงานที่เกี่ยวของ
- มีขอมูลที่แสดงวาจะเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและ
จะนําไปสูการดําเนินการเปนรูปธรรมไดจริง
- หากเปนโครงการที่เคยดําเนินการมากอนแลว ตองแสดง
เหตุผลและขอมูลวาจะเพิม่ คุณคาหรือกอใหเกิดประโยชนเพิม่ เติมจากโครงการ
เดิมอยางไร เพื่อเปนการตอยอดใหนําไปสูการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวม
- กรณีโครงการที่เปนการทํางานซําซอนกันกับโครงการที่ทํา
อยูแลวในพื้นที่ในประเด็นที่ทําอยูแลว แตหากตองการหนุนเสริมเพื่อใหเกิด
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเขียนความเชื่อมโยงใหชัดเจน
- มีโอกาสที่จะดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยางสมเหตุสมผล และควร
มีทรัพยากรสมทบจากองคกรอื่นๆ ดวย
๗.๓.๒ โครงการที่ไมอยูในขายใหการสนับสนุน
- โครงการทีไ่ มมกี ารสรางการมีสว นรวมกับภาคีหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- โครงการทีเ่ ปนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพทัว่ ไปซึง่ ไมไดนาํ ไป
สูนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
- โครงการทีม่ จี ดุ มุง หมายหรือเกีย่ วพันกับผลประโยชนทางการ
เมืองหรือผลประโยชนสวนบุคคลหรือคณะบุคคลในรูปแบบตางๆ
- โครงการที่มีลักษณะเพื่อการหาทุน การประกวด แขงขัน
จัดหารางวัล หรือหารายไดเขาองคกร
- โครงการที่หากําไร หรือเปนการลงทุนเพื่อแสวงหากําไร
- โครงการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการบริการสาธารณสุข
ในรูปแบบตางๆ
- โครงการทีใ่ ชงบประมาณเพือ่ จัดหาครุภณั ฑหรืออุปกรณ หรือ
สิง่ กอสราง เชน ยานพาหนะ อุปกรณออกกําลังกาย การกอสรางอาคารสถานที่
ซื้อคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑตางๆ เปนตน
- กรณีผูขอรับการสนับสนุนเปนหนวยงานของรัฐ ตาม ๖.๒.๒
โครงการทีเ่ ปนการทํางานประจํา หรืองานทีท่ าํ อยูเ ปนปกติของหนวยงานนัน้ ๆ
๗.๔ ผลการพิจารณา สํานักงานจะแจงผลของการพิจารณาให
ผูขอรับการสนับสนุนทราบทุกโครงการโดยเร็ว
๗.๕ การทําขอตกลงรับการสนับสนุน สํานักงานจะจัดทําขอตกลง
รวมกับผูขอรับการสนับสนุนที่โครงการไดรับการอนุมัติแลวตามระเบียบของ

19
4/23/2010 1:37:52 PM

สํานักงาน
ขอ ๘ การติดตามและประเมินผลโครงการ
๘.๑ การรายงานความกาวหนา และรายงานผลการดําเนินงาน ให
ผูขอรับการสนับสนุนรายงานความกาวหนา และผลการดําเนินงาน ตามที่
กําหนดไวในขอตกลง
๘.๒ การติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงาน ใหสํานักงาน
ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการตลอดชวงระยะเวลาดําเนินการ
๘.๓ การประเมินภายใน ผูขอรับการสนับสนุนควรจัดใหมีการ
ประเมินผลภายใน และจัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานดวย
๘.๔ การประเมินภายนอก สํานักงานควรจัดใหมีการประเมินผล
ภายนอกตามความเหมาะสม
ขอ ๙ การขยายเวลาและการสิ้นสุดของโครงการ
๙.๑ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุ
ผลตามระยะเวลาทีร่ ะบุในขอตกลงได ใหหนวยรับขอตกลงทําเรือ่ งขยายเวลา
สงใหสํานักงานพิจารณา
๙.๒ โครงการจะสิ้นสุดลงเมื่อ
๙.๒.๑ ไดดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอตกลงแลว
๙.๒.๒ ผูขอรับการสนับสนุนไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
ใดๆ ในขอตกลง สํานักงานอาจใหแกไขปรับปรุงหรือยุตโิ ครงการ ยกเวนกรณี
เหตุสุดวิสัยหรือกรณีที่มิใชความผิดของผูขอรับการสนับสนุน
๙.๒.๓ ผูข อรับการสนับสนุนขอยุตโิ ครงการเองโดยไดรบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ทัง้ นีต้ อ งแจงเหตุผลความจําเปนทีท่ าํ ใหไมอาจดําเนิน
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การตามโครงการได
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เรื่องแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับที่ ๑-๓ และใหใชประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติฉบับนีแ้ ทน โดยใหมผี ลบังคับใชตงั้ แต
วันที่ประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ)

อําพล จินดาวัฒนะ
(นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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ภาคผนวก ก
แนวทางการเขียนโครงการ
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๑.

ชื่อโครงการ เชน
• โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด….. พ.ศ…..วาดวย……. (กรณี
ขับเคลื่อนประเด็นเดียว)
• โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัด…… พ.ศ….(กรณีขับเคลื่อน
หลายประเด็น)
• โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด…. พ.ศ……
• โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย……..

๒.

แนวคิด หลักการและเหตุผล สาระสําคัญควรประกอบดวย
• ความหมายของสุขภาพตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ พ.ศ.๒๕๕๐
• สถานการณ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของจั ง หวั ด /พื้ น ที่ หรื อ เฉพาะ
ประเด็นที่เปนขอมูลเชิงประจักษ (Evidence-based) ที่สะทอน
ใหเห็นปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพทัง้ ในดานบวกและดานลบ
ในชวง ๑-๒ ป ที่ผานมา
• กระบวนการดําเนินงานเพื่อสรางสุขภาวะของเครือขายสมัชชา
สุขภาพจังหวัด เชน หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เครือขายประชาสังคม เปนตน
• ทุนทางสังคมของจังหวัด เชน ดานกําลังคน ดานงบประมาณ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
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๓. หลักการสําคัญ สาระสําคัญควรประกอบดวย
• เนนการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
แบบมี ส ว นร ว มตามแนวทางประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Democracy) ผสมผสานเขากับประชาธิบไตย
แบบตัวแทน (Representative Democracy)
• ใชยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาโดยเชื่อมโยงพลังทั้ง ๓
ภาคสวน คือ ภาคประชาสังคมและเอกชน ภาควิชาการ/วิชาชีพ
ภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ มารวมทํางานดวยกัน
อยางกัลยาณมิตร
• เนนการทํางานบนฐานความรูและมีการสื่อสารทางสังคมตลอด
กระบวนการ
• เปนกระบวนการทีเ่ นนการเชือ่ มโยง ประสานพลังศักยภาพความ
รวมมือของทุกฝายเขาดวยกัน โดยทํางานรวมกันอยางเปน
หุนสวนของกันและกัน
• เนนการสรางฉันทามติ แสดงเจตนารมณ พันธะทางสังคมเพือ่ รวมกัน
และมุงการรวมมือปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน
๔.

วัตถุประสงค
ควรมีการระบุวัตถุประสงคการดําเนินงานใหชัดเจน โดยใหเปนไป
เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับจังหวัด
พื้นที่ หรือเฉพาะประเด็น โดยใชสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ
๕.

เปาหมายในเชิงนโยบาย ควรระบุเปาหมายเชิงนโยบายใหชดั เจน เชน
• เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ….เรื่อง
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• สมาชิก เครือขาย นํามติ/ขอเสนอเชิงนโยบายไปดําเนินการ
เอง..…เรื่อง
• มีการนํามติ/ขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูอ งคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือขับเคลื่อนใหเกิดนโยบายในระดับทองถิ่น…เรื่อง ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น….แหง
• มีการนํามติ/ขอเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติโดยหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดานนโยบาย นําไปดําเนินการ….เรือ่ ง
๖.

กลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย
ควรระบุประชากรกลุมเปาหมายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
หรือผูไ ดรบั ผลกระทบจากนโยบาย(ถามี) และขอบเขตของพืน้ ทีก่ ารดําเนินงาน
ใหชดั เจน เชน กลุม จังหวัด จังหวัด อําเภอ (ระบุจาํ นวนอําเภอ) ตําบล/องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ (ระบุจาํ นวนตําบล/องคกรปกครองสวนทองถิน่ ) เปนตน
๗.

แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ควรเปนไปตามแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ของสํานักงาน โดยมี
สาระสําคัญ ประกอบดวย
๗.๑ กลไกการจัด ควรมีกลไกที่มาจากพหุภาคีในรูปแบบของคณะ
กรรมการหรือคณะทํางาน และควรมีองคกรที่เปนนิติบุคคล หรือกลุมคนที่มา
จากหลายภาคสวนมาทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
๗.๒ องคประกอบของผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมี
องคประกอบทั้ง ๓ ภาคสวน ทั้งภาคประชาสังคมและเอกชน ภาควิชาการ/
วิชาชีพ ภาคการเมือง/ราชการ/องคกรของรัฐ
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๗.๓ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๗.๓.๑ การกําหนดประเด็นและการพัฒนาประเด็น เปนตัว
กําหนดทิศทางการเคลือ่ นไหวของสมัชชาสุขภาพ วาจะมุง ไปสูเ ปาหมายอะไร
การกําหนดประเด็น และพัฒนาประเด็น อาจมาจาก ประเด็นปญหาสาธารณะ
ที่คาดวามีผลกระทบในวงกวาง ประเด็นจากสิ่งดีๆ ในพื้นที่ ประเด็นจาก
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และประเด็นจากธรรมนูญสุขภาพ
๗.๓.๒ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ควรมีการพัฒนางาน
วิชาการ หรือหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) ในแตละประเด็นให
มีความชัดเจน และอาจมีการจัดสมัชชาสุขภาพยอย เพือ่ นําไปสูก ารจัดทําราง
ขอเสนอเชิงนโยบายที่สอดคลองกับสถานการณ และมีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ
๗.๓.๓ การแสวงหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบาย เปน
กระบวนการพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม โดยการจัด
สมัชชาสุขภาพหลักเพื่อใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนฉันทามติจากสมาชิก
สมัชชาสุขภาพ นําไปสูการมีสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน การ
จัดสมัชชาสุขภาพควรมีการกําหนดกติกาการประชุมทีช่ ดั เจนและมีการบริหาร
การประชุมใหเปนไปตามกติกาและเปนระบบ เพื่อใหทุกฝายสามารถแสดง
ขอมูล ความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน นําไปสูการสรางฉันทามติรวมกัน
รวมทั้งการนําไปสูการปฏิบัติและเผยแพรสูสาธารณะ
๗.๓.๔ การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ การ
จัดสมัชชาสุขภาพไมควรจบลงแคไดขอ เสนอเชิงนโยบาย แตควรมีการติดตาม
และผลักดันขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพอยางจริงจังและตอเนือ่ งเพือ่ ใหเกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ ทัง้ ในระดับชุมชน ทองถิน่ ประชาคม องคกรปกครองสวนทองถิน่
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หนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการหรือวิชาชีพ องคกรธุรกิจหรือองคกรอื่นที่
เกี่ยวของ จนถึงระดับประเทศ
๗.๔ การสือ่ สารทางสังคม ในการจัดสมัชชาสุขภาพควรมีการสือ่ สาร
ทางสังคมตลอดกระบวนการทั้งกอน ระหวาง และหลังการจัดสมัชชาสุขภาพ
ผานสื่อตางๆ
๗.๕ การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง การจัดสมัชชา
สุขภาพควรมีการสรุปบทเรียนอยางตอเนือ่ ง โดยมีกจิ กรรมหลัก คือ การจัดการ
ความรู และการประเมินผล
๗.๖ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ในการจัดสมัชชาสุขภาพ
ควรมีการบริหารจัดการทีเ่ ปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ควรระบุชวงเวลาการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการทีช่ ดั เจน หากเปนโครงการตอเนือ่ ง อาจกําหนดระยะเวลาเปนชวงๆ เชน
• ระยะที่ ๑ ระหวาง วันที่……เดือน….พ.ศ… – วันที่…เดือน….
พ.ศ….
• ระยะที่ ๒ ระหวาง วันที่……เดือน….พ.ศ… – วันที่…เดือน….
พ.ศ….
• ระยะที่ ๓ ระหวาง วันที่……เดือน….พ.ศ… – วันที่…เดือน….
พ.ศ….
๙.

แผนปฏิบัติการ
ควรระบุกจิ กรรมสําคัญๆ ในแตละชวงเวลาตลอดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของโครงการ

27
4/23/2010 1:37:58 PM

๑๐.

งบประมาณ
ควรระบุงบประมาณที่ใชในโครงการ ทั้งงบประมาณที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก สช. และงบประมาณจากแหลงอื่น ทั้งนี้ในสวนงบประมาณที่
ขอรับสนับสนุนจากสํานักงานใหแจกแจงรายละเอียดแตละกิจกรรมดวย
ทั้งนี้ผูขอรับการสนับสนุนควรใชงบประมาณจากหลายแหลง
การขอรับการสนับสนุนดานอื่นๆ
ผูขอรับการสนับสนุนสามารถขอรับการสนับสนุนดานอื่นๆ ได
นอกจากการขอรับสนับสนุนดานงบประมาณ

๑๔.

๑๑.

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ควรระบุผลทีไ่ ดรบั จากการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไวในโครงการดวย

๑๒.

๑๓.

การประเมินผลโครงการ ประกอบดวย
• การประเมินผลระหวางการดําเนินงาน เชน การประเมินผล
สําเร็จรายกิจกรรม การมีสวนรวมและประสิทธิภาพของคณะ
ทํางาน เปนตน
• การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยควรประเมินผลทั้ง
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcomes)
และผลกระทบ (Impact) (ถามี)

๑๕.

รายชื่อผูรับผิดชอบโครงการและกลไกฝายเลขานุการ
(ระบุหนวยงาน/องคกร ชือ่ -นามสกุลของผูเ กีย่ วของ ทีอ่ ยูท ตี่ ดิ ตอได
สะดวก เบอรโทรศัพทติดตอ และอีเมล (ถามี)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ควรมีการระบุตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน เชน
• มีขอ เสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพจากกระบวนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
จํานวน……เรื่อง
• ขอเสนอเชิงนโยบาย ไปดําเนินการเอง……เรื่อง
• ขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น …….เรื่อง
• ขอเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติโดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวย
งานที่รับผิดชอบดานนโยบาย นําไปดําเนินการ………เรื่อง
• มีชุดความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ภาคผนวก ข
อัตราคาใชจายและเกณฑการเบิกจายคาใชจายประเภทตางๆ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
รายการ
๑. คาตอบแทนวิทยากร

รายละเอียด
- จายในอัตรา ๕๐๐ – ๒,๐๐๐
บาท/วัน/คน โดยพิจารณาตาม
ความยากงายของงาน คุณวุฒิ
และประสบการณ
๒. ค า ตอบแทนวิ เ คราะห ข อ มู ล - เริ่มตั้งแต ๒,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐.(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บาท ตอชิ้นงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปริมาณงาน ความยากงายของ
เรื่องที่วิเคราะห ความยากงาย
ในการหาผูรับงาน คุณวุฒิ และ
ประสบการณของผูวิเคราะห
๓. คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน - สําหรับผูชวยเตรียมการประชุม
เลขานุการการประชุม เจาหนาที่
ประสานงานการประชุม หรือ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ม ใ ช ง าน
วิชาการ ใหจา ยในอัตราเหมาจาย
วันละไมเกิน ๕๐๐ บาท
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รายการ
รายละเอียด
๔. คาตอบแทนการบริหารจัดการ - เหมาจายเปนรายเดือนๆ ละไม
ธุรการขอมูลขาวสาร ประสาน เกิน ๗,๕๐๐ บาท
งานและอื่ น ๆ สํ า หรั บ กลไก
พหุภาคีจังหวัด
๕. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
๖. คาอาหาร
๗. คาที่พัก
๘. คาเดินทาง

- เบิกไดในอัตราไมเกิน ๕๐ บาท/
มื้อ/คน
- เบิกไดในอัตราไมเกิน ๒๐๐ บาท/
มื้อ/คน
ไมเกิน ๖๐๐ บาท/คน/คืน
- การเบิกคาเดินทางใหเปนไปโดย
ประหยัดและความจําเปน
- คาเดินทางในพื้นที่เดียวกัน ให
เหมาจายไดไมเกิน ๕๐๐ บาท/
คน/ครั้ง
- คาเดินทางตางพื้นที่ปฏิบัติงาน
โดยพาหนะประจํ า ทางให เ บิ ก
ตามจริง
-
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