คู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต

สนับสนุนการดำเนินงาน
โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

คำนำ
การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็ นมิติใหม่ข องการทำงานในลักษณะเครือข่ าย โดยใช้
พื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งต้องมีก ารสานพลังซึ่งกันและกัน ทั้ งพลังปัญ ญา พลัง สังคม และพลั งรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรื อ
ปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตพื้นที่
โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต จึง
เป็นโครงการฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกและ
การดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ทุ กภาคส่วนเข้ามาร่วมกันพัฒนาโดยการถกแถลง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความรู้และความคิดเห็น เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะร่วมกัน
คู่มือการปฏิบั ติด้านการเงิน บัญชี และพั สดุ เล่มนี้ สช. ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของผู้รับการสนับสนุนโครงการ เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน ส่ วนที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติด้ านนิติ กรรม และการเงิ น ส่ วนที่ ๓ การติดตาม การประเมินผล
โครงการ การขยายเวลาและการสิ้นสุดโครงการ และ ภาคผนวก ได้ แ ก่ แบบฟอร์ ม และตั ว อย่ างต่ าง ๆ
โดยหวังว่ าจะสามารถสื่ อสารและสร้ างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่ างผู้ รับการสนั บสนุนโครงการ และ สช. ทั้งนี้
เพื่อเกิดการประสานและการทำงานได้อ ย่างถูกต้ อ ง มีประสิ ทธิภาพ ได้ เป็นอย่างดี หากมี ข้อแนะนำประการใด
กรุณาแจ้งให้ สช. ทราบด้วย เพื่อจะได้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป จะเป็นพระคุณ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒

สารบัญ
หน้า
คำนำ
แนวทางการสนับสนุนโครงการ
ส่วนที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

๔

ส่วนที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติด้านนิติกรรม และการเงิน

๑๖

ส่วนที่ ๓ การติดตาม การประเมินผลโครงการ และการขยายเวลา
การสิ้นสุดโครงการ

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ภาคผนวก ๑ แบบเสนอโครงการ

๒๑

ภาคผนวก ๒ การจำแนกหมวดค่าใช้จา่ ย เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จา่ ย
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

๒๓

ภาคผนวก ๓ เอกสารประกอบการทำข้อตกลงในกรณีต่าง ๆ

๒๕

ภาคผนวก ๔ ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

๒๖

ภาคผนวก ๕ เอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

๒๗

ภาคผนวก ๖ แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด

๔๖

๓

ส่วนที่ ๑
แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑.๑ ความเป็นมา
ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรกรัฐบาล
เน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุ ม
ประชากรทั้ง ประเทศ มี การจัด ตั้ งสถานบริก ารระดั บต่ าง ๆ ไล่ เรีย งจากกรุ งเทพมห านคร จัง หวั ดทุ ก จังหวั ด
อำเภอทุกอำเภอ สถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนครบทุกตำบล รวมทั้งพัฒนาและขยายการผลิ ต
บุคลากรสาธารณสุข ในขณะเดียวกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยรับแนวคิดการสาธารณสุข
มูล ฐานที่ ใ ห้ค วามสำคัญ กั บ การมี ส่ วนร่ วม และบทบาทของ ประชาชนในการพั ฒ นาสาธารณสุ ข เป็ นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสาธารณสุขจากเดิมที่เน้นบทบาทของรัฐและวิชาชีพเป็นศูนย์กลาง มาเป็น
การพัฒนาสาธารณสุข บนฐานความร่วมมือกั บภาคส่วนอื่น ที่ผสมผสานเรื่องสุขภาพเป็นส่ วนหนึ่งของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีการขยายความร่วมมือ กับกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึก ษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
การปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพมิได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุ ข (พ.ศ. ๒๕๓๕) เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้เชิงระบบรองรับ การปฏิรูประบบและโครงสร้างต่าง ๆ
ในระบบสุข ภาพ โดยในทศวรรษล่า สุ ดนี้ ระบบสุ ขภาพได้ ขยายความกว้ างออกไปกว่ าพรมแดนระบบ
สาธารณสุ ขเดิ ม มี ภ าคส่ว นต่า ง ๆ เข้า มาเป็ นผู้ เล่ นร่ว มจำนวนมาก ไม่ว่ าจะเป็ นหน่ว ยงานในกำกั บ ต่า ง ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ เป็นไปในทิศทาง “สุขภาพโดยคน
ทั้งมวล เพื่ อคนทั้งมวล” (All for Health for Health for All) มีการออกระเบีย บสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ย
การปฏิรูประบบสุขภาพ แต่งตั้ งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุข ภาพแห่ งชาติ (คปรส.) จัดทำร่า ง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ เพื่ อเป็ นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของประเทศที่ เน้นทิ ศทาง “สร้างนำซ่อม” (พ.ศ. ๒๕๔๓) มีการ
จัดตั้ งกองทุ นสนับ สนุ นการสร้า งเสริมสุ ขภาพ และการปรับ เปลี่ยนโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพ้ วเป็ นองค์ การ
มหาชน (พ.ศ. ๒๕๔๔) มีการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยยึดระบบการอภิบาลแบบมีสว่ นร่วมจากหลาย
ภาคส่วน (พ.ศ. ๒๕๔๕) มีการออกกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ง ชาติ (คสช.) โดยมี นายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน มีก รรมการจาก ๓ ภาคส่ว น ทำหน้ าที่ส นับสนุนการพั ฒนา
นโยบ ายส าธารณะเพื่ อ สุ ข ภ าพ แบบเน้ นการมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ เป็ นการทำงานอภิ บ าลระบบ แบบเครื อ ข่ า ย
(Governance by Networking) ที่เชื่อมโยงกับการอภิบาลโดยรัฐ
ปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศเป็นพหุลักษณ์เชื่อมโยงกับภาคส่ว นอื่น และมีแนวโน้มที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นในอนาคต จึง จำเป็นต้อ งบู รณาการการทำงานของส่ว นต่ าง ๆ ในระบบสุ ขภาพแห่ งชาติใ ห้ห นุนเสริม การ
ทำงานซึ่งกั นและกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่ อการมีสุข ภาพดีถ้วนหน้าในทิศ ทางสร้างนำซ่อม รวมทั้งกระจายอำนาจ
๔

และทรัพยากรให้ชุ มชนท้ องถิ่น และภาคส่ วนต่า ง ๆ ร่ วมมีบ ทบาทหน้าที่ ในการอภิบ าลระบบสุข ภาพ พัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และจัดการงานด้านสุขภาพมากขึ้น
ในการจัดสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติ เห็นชอบ เรื่อ งการปฏิรูป ระบบสุขภาพ
ภายใต้ก ารปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย (๑) การปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการจัด การภัย คุกคามสุ ขภาพ ที่เน้ นการปฏิบัติ ตามหลั กการที่ เ รีย กว่า “ทุ กนโยบายห่ วงใย
สุขภาพ” (Health in All Policy) (๒) การปฏิรูป ระบบบริก ารสุ ขภาพ ที่ เน้ นการพัฒ นาระบบสุ ขภาพชุ มชน
ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมและระยะยาว (๓) การปฏิรูป
ระบบการผลิตและพัฒ นาบุคลากรสุขภาพ (๔) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง และระบบหลักประกันสุขภาพ
และ (๕) การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเน้นบทบาทการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ได้มีก ารประชุมหารือร่วมกั บผู้บริห ารระดับสูงขององค์ก ร
หลัก ด้า นสุ ขภาพ ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนั กงานหลัก ประกันสุข ภาพแห่ง ชาติ (สปสช.) สำนัก งาน
กองทุ นสนับ สนุ นการสร้ างเสริม สุ ขภาพ (สสส.) สำนัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ (สช.) สำนัก งาน
ประกันสังคม (สปส.) และกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ มีความเห็นร่วมกั นว่า ควรจะพั ฒนากลไกหรือเครื่องมือเพื่อการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะต่อไป สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ๘ “การปฏิ รูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ที่ประชุ มได้ข้อ สรุปว่า มีประเด็นสำคั ญที่ควร
ขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูป ระบบสุขภาพในระยะเร่ งด่วนและในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พิจารณาเสนอคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติให้ ความเห็นชอบต่อ ไป ได้ แก่ การปฏิ รูป ระบบสุ ขภาพในระยะ
เร่งด่วน เสนอให้จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่ อประชาชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ยึดโย งการ
ทำงานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะยาวเสนอ
ให้นำมติส มัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้ง ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ “การปฏิ รูประบบสุ ขภาพ ภายใต้ การปฏิรูป
ประเทศไทย” เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบเพื่ อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวั นที่ ๘ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มี
มติเห็นชอบกับข้อ เสนอประเด็นสำคั ญที่ควรขั บเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุ ขภาพทั้ ง ในระยะเร่งด่วนและในระยะ
ยาวข้ างต้ น และได้เสนอเรื่ องดั งกล่ าวเข้าสู่ การพิ จารณาของ คสช. และหั วหน้ า คสช. ได้อ นุมัติ การจัดตั้ งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ซึ่งต่อมา
ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้น จนมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตสุ ข ภาพเพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒ ๕๕๙ โดยอาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๑ ๑ (๖) แ ละ (๘) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

๕

การจั ดตั้ งเขตสุข ภาพเพื่อ ประชาชน นั บเป็ นมิติ ใหม่ของการทำงานในลั กษณะเครือข่ าย โดยใช้พื้ นที่
ระดับกลุ่ม จังหวัดเป็ นฐานในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้ องมีการสานพลังซึ่งกั นและกัน ทั้งพลังปั ญญา พลั ง
สัง คม และพลัง รัฐ ร่ ว มกั นจั ดการประเด็นหรือ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพที่ สำคั ญ ของป ระชาชนในเขตพื้น ที่ โดย
จำเป็ นต้ องมีก ารกำหนดวิ สัย ทัศ น์ร่ว มทางสุ ขภาพของเขตพื้น ที่ข องตนเอง เพื่อ ให้ ตรงกับ ความต้ องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีก ารระดมสรรพกำลัง ทั้งองค์ความรู้ ความคิด และทรัพยากรในการขับเคลื่อนร่วมกั น
ก่อนจะนำไปปฏิบัติภายใต้กลไกหรือกฎระเบียบตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละคนต่อไป

๑.๒ พัฒนาการของ “เขตสุขภาพ” ในอดีตถึงปัจจุบัน
การบริ หารราชการแผ่นดิ น จํา แนกเป็ น ๓ ระดั บ ได้แ ก่ การบริห ารราชการส่ ว นกลาง การบริห าร
ราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภ าค จําแนกเป็นจังหวั ด
และอําเภอ ทั้งนี้ ในส่ วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ สํ านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข มีการกําหนดเขตตรวจราชการ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มี ๑๒ เขต เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับเขตตรวจราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันในระดั บ
เขต (กลุ่มจังหวัด) เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์อนามัย สํานักงานควบคุมโรคเขต เป็นต้น
ในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐ บาลได้ ปรั บการบริ หารงานแบบกลุ่ มจั งหวัด (Cluster) หลายกระทรวงได้
จัด แบ่ ง เขตตรวจราชการ เป็น ๑๘ เขต รวมเขตตรวจราชการส่ ว นกลาง กรุ งเทพมหานคร เป็ น ๑๙ เขต
นอกจากนี้ หน่ วยงานด้านสุข ภาพอื่ น ๆ ก็มี การจัด การแบบเขตเช่นกั น ได้แ ก่ สํ านั กงานหลัก ประกันสุข ภาพ
แห่ งชาติ (สปสช.) มี สํา นัก งานสาขาเขตพื้น ที่ ๑๒+๑ (กทม.) เขต และภายใต้ พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ก็ได้กําหนดให้มีกรรมการสุขภาพภาคประชาชน จาก ๑๒ + ๑ เขต ด้วย

๖

ปัจจุ บัน กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ได้มี การกระจายอํ านาจการบริห ารจั ดการแบบเขต โดย
กระทรวงสาธารณสุข เน้นด้านการบริการสุข ภาพ ในขณะที่ สปสช. เน้นการจัด การด้า นการเงิ นการคลัง สรุ ป
สาระสําคัญ ได้ดังนี้
(๑) การดํา เนิ นงานของกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ริ่ม ทดลองการดํ าเนิ นงานปรั บ รู ปแบบการ
จัดบริก ารและการบริห ารจั ดการในลั กษณะเขตสุ ขภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น ๑๒ เขต แต่ ละเขต
ครอบคลุ ม ๔-๘ จัง หวัด ประชากร ๔-๖ ล้ า นคน เพื่อ ให้มี ข นาดที่ เหมาะสม (Economy of scale) ในการ
จัดระบบการบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ได้ตรงกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เอื้อต่อการพัฒนาระบบส่งต่อ โดยมุ่งหวัง
เพิ่ม การเข้ าถึ งบริก ารที่ มีคุ ณ ภาพ และเพิ่ มประสิท ธิภ าพการบริ หารจั ดการ รวมทั้ งมีก ารกระจายอํ านาจการ
บริหารจัด การจากส่ วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ด้ วยการมอบอํานาจเชิงปฏิบั ติการให้ ผู้ตรวจราชการเขต ผ่านการ
กําหนดตัว ชี้วัด และกํากับติดตามการนํา นโยบายสู่ การปฏิบัติ ระดับเขต ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายเขตสุขภาพมี
ความยืดหยุ่น โดยมีการปรับแนวทาง/กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง มีตัวอย่างการดําเนินงานในการจัดระบบ
บริการรักษาพยาบาลโรคที่เป็นปัญหาของเขตสุขภาพต่าง ๆ เช่น การบริก ารรักษาพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือ ด
ที่มีก ารเชื่อ มเครือ ข่ายของสถานพยาบาลแต่ล ะระดับ ควบคู่ กับ การพัฒ นาขีด ความสามารถของบุค ลากรใน
สถานพยาบาลในเครือข่า ย ให้สามารถผ่าตัดโรคหั วใจและการสวนหัวใจ หรือการให้ย าละลายลิ่มเลือด ช่ วยลด
ระยะเวลาในการรอคิวผ่าตัดหัวใจ และเพิ่มการเข้าถึงให้ยาละลายลิ่มเลือด ส่งผลให้อตั ราตายจากโรคหัวใจลดลง
หรือเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น
(๒) การดําเนินงานของสํานั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เริ่มทดลองดําเนินการ
การบริหารระบบหลักประกั นสุขภาพระดั บพื้นที่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต ๙
นครราชสีมา และ สปสช.เขต ๑๓ กรุง เทพมหานคร โดยมี เป้า หมายหลัก เพื่อ สนับ สนุ นให้ มีก ารจั ดบริ การให้
ประชาชนเข้าถึงบริการที่จําเป็น และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้น ที่ ด้วยการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการเงินกองทุ นหลัก ประกันสุข ภาพแห่งชาติบ างรายการให้สํานั กงานหลัก ประกั นสุข ภาพเขต (สปสช.เขต)
กลไกหลั ก ในการบริห ารระบบหลั กประกั นสุ ขภาพระดั บพื้ นที่ คือ สํ านั ก งานหลัก ประกันสุ ขภาพแห่ง ชาติ
คณะอนุ กรรมการหลัก ประกันสุข ภาพระดับเขต (อปสข.) ประกอบด้ว ยตัว แทนจากทุ ก ภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้อ ง
เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งปัจจุบันมีการดําเนินการครบทุกเขตแล้ว
การดํ า เนิ น งานเขตสุ ข ภาพ ดั ง ก ล่ า ว มี ลั ก ษณ ะเป็ น การอภิ บ าล โดยรั ฐ ( Governance by
government) คือ การบริหารจัดการโดยรัฐเป็ นหลัก ในขณะที่ กลไกในการขับ เคลื่อนการปฏิ รูประบบสุขภาพ
ในยุคระบบสุขภาพพหุ ลักษณ์ต้อ งอาศัยการอภิบาลแบบเครือข่ายเป็นสําคัญ เพื่อเอื้อให้ ทุกภาคส่ว นทั้งภาครั ฐ
เอกชน ประชาชน และวิชาการ เข้ ามาทํ างานร่วมกั นแบบหุ้นส่วน ( partnership) ได้อย่ างแท้ จริง แนวคิ ดการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี้ จึงแตกต่างกับแนวคิดเขตสุขภาพของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม

๗

๑.๓ สาระสําคัญของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑.๓.๑ หลักการสําคัญ
๑.๓.๑.๑ ยึ ดประโยชน์ สุข สุ ขภาวะประชาชนในเขตพื้น ที่เป็ นศูนย์ กลาง โดยทุกภาคส่ว นที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สุขภาวะของคน ชุมชนและสังคม มีความเป็นเจ้าของ มีความผูกพัน ร่วมรับผิดชอบ
(Collective Accountability) ร่วมกั นกําหนดวิสัย ทัศน์ประเด็นสุ ขภาพ และร่ว มกันขับ เคลื่อนงานเพื่อ จัดการ
สุขภาพในทุกมิติอย่างครบวงจร
๑.๓.๑.๒ ยึด “หลักการ ทิ ศทาง และแนวทางสํา คัญของการปฏิ รูประบบสุขภาพภายใต้การ
ปฏิรูปประเทศไทย” ตามมติ ๖.๘ ของสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย (๑) การ
ปฏิ รูประบบการสร้า งเสริม สุข ภาพ การป้ องกันโรค และการจัด การภัย คุก คามสุ ขภาพ (๒) การปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ (๓) การปฏิ รูประบบการผลิต และพัฒ นาบุ คลากรสุขภาพ (๔) การปฏิรูประบบการเงินการคลั ง
และระบบหลักประกั นสุขภาพ และ (๕) การปฏิรูป การอภิบ าลระบบสุ ขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ
๑.๓.๑.๓ เป็ นกระบวนการทํา งานแบบมีส่ วนร่ว มตามภารกิ จ โดยใช้ พื้ นที่ เป็ นฐาน (Area –
Function - Participation: AFP)
๑.๓.๑.๔ เน้นการประสานพลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ

๑.๓.๒ เป้าประสงค์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
สุขภาพแบบมีส่ วนร่ วมอย่างต่อ เนื่อ งในระดั บพื้น ที่แ ละสอดคล้อ งต่ อความจํ าเป็ นด้ านสุ ขภาพของประชาชน
ครอบครัว และชุมชนในเขตพื้นที่

๑.๓.๓ วัตถุประสงค์
๑.๓.๓.๑ เพื่ อเป็นกลไกกระตุ้ นให้เกิ ดการกํ าหนดวิสัย ทัศ น์ร่วมด้ านสุข ภาพของเขตพื้ นที่ ชี้
ทิศทางและบู รณาการการทํ างานร่วมกันของทุกภาคส่ว นในด้านสุขภาพทุกมิติทั้งทางกาย ใจ ปัญ ญา และสังคม
ที่มุ่งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพทั้งภายในเขตพื้นที่และระหว่างเขตพื้นที่
๑.๓.๓.๒ เพื่อเป็นกลไกรองรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการกําหนดและจัดการสุขภาพ
ของตนเองในทุก มิติรวมทั้ งการติด ตามประเมินผล โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะให้สังคม
เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดสมดุลในการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ ตลาด และเครือข่าย
๑.๓.๓.๓ เพื่อจุด ประกายและกระตุ้นให้องค์กรภาคีต่าง ๆ สามารถดําเนินงานบรรลุภารกิจของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิผล
๑.๓.๓.๔ เพื่ อส่ ง เสริม แนวทางการกระจายอํา นาจ และสร้ างความเข้ม แข็ง ให้ กั บพื้ นที่ ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บทิ ศทางการปฏิรูประบบสุข ภาพในการปฏิ รูป ประเทศไทย ในด้า นการปฏิรูปการอภิบ าลระบบ
สุข ภาพและการพั ฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุ ขภาพ ที่ เน้ นบทบาทการมี ส่ว นร่ วมของชุ มชนท้อ งถิ่ น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาพชุมชน ตามมติ ๖.๓ ของสมัชชาสุขภ าพแห่งชาติ ครั้งที่
๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
๘

๑.๓.๓.๕ เป็ นกลไกเสริมพลัง ของหน่ วยงานต่างๆ ที่ มีป ฏิบั ติก ารในเขตพื้ นที่ และเอื้ อให้ เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับ การสานพลั ง (Synergy) เพื่อให้ แต่ล ะหน่ว ยสามารถทํ างานได้บรรลุตามภารกิจที่
หน่วยนั้นๆ รับผิดชอบ โดยให้ความสําคัญกับประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพตามแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”
(Health in All Policies)

๑.๔ ภารกิจของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑.๔.๑ สร้างพื้น ที่บูรณาการการทํางานด้านสุ ขภาพของทุก ภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล
และคุณภาพในการทํางานด้านสุขภาพของทุกมิติและลดความเหลื่อมล้ำ
๑.๔.๒ ผลัก ดันและขับ เคลื่ อนการปฏิรูประบบสุข ภาพในเขตพื้น ที่ให้ สอดคล้ องกับความจํา เป็นด้า น
สุข ภาพ (Health needs) ของประชาชน เพื่ อ ยกระดับ สุ ขภาวะของประชาชนในเขตพื้ นที่ นั้น ๆ โดยสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลไกต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เพื่อความยั่งยืน
๑.๔.๓ ร่วมกันอํานวยการเพื่อให้เกิดทิศทางบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพร่วมกันในเขตพื้นที่
ของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และภาคประชาสังคม โดยให้ความสํ าคัญกับภารกิจร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ย น
ร่วมชี้ทิศทาง ร่วมบูรณาการ ร่วมระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรขับเคลื่อ น เน้นเรื่องที่เกินขีดความสามารถของ
จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดจะทําได้เอง หรือเรื่องที่กลุ่มจังหวัดตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมด้ ว ย
การทําให้เกิดกระบวนการถกแถลง และกําหนดทิศทางร่ วมกัน จากนั้นให้แต่ละหน่ว ยงานไปดําเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไก กฎหมาย ระเบียบ บทบาทภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจร่วมกันดําเนินงาน
ในส่วนที่ร่วมกันได้โดยใช้แผนปฏิบตั ิการร่วมหรือโครงการร่วมเป็นเครื่องมือ

๑.๕ ขอบเขตหรือการครอบคลุมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขตสุขภาพเพื่อ ประชาชน จัด แบ่งเป็น ๑๒ เขต และกรุงเทพมหานครจัด เป็น ๑ เขต (หรือ เป็น ๑๒+๑
เขต) เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ กรอบพื้น ที่ก ารทํ างานของภาคี หลั ก ได้แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) สํ านัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทั้งนี้อาจมีเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชนลั กษณะอื่ นเป็นกรณีพิเศษ คือ อาจมีเขตสุขภาพเพื่อประชาชนสํ าหรับการดําเนิ นงานในลักษณะ
เชิงประเด็นได้

๙

:






+

(Synergy)

๑.๖ โครงสร้างกรรมการและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ในแต่ละเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า
“กขป.” เพื่อรับผิดชอบในการดูแล ประสานงาน และสนับสนุน ให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับระบบสุขภาพในพื้นที่
๑.๖.๑ คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน เขตพื้ นที่ ๑ ถึ ง เขตพื้ นที่ ๑๒ ป ระกอบ ด้ ว ย
กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
๑.๖.๑.๑ กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(๑) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตพื้นที่ จ ำนวน
หนึ่งคน
(๒) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๔) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๕) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสีค่ น
(๗) ผู้แทนกรมบัญชีกลางในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๘) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๙) ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวนหนึ่งคน
(๑๐) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวนหนึ่งคน
(๑๑) ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน

๑๐

(๑๒) ผู้แทนผู้บริหารท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในเขตพืน้ ที่
จำนวนประเภทละหนึ่งคน
๑.๖.๑.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ
(๑๓) ผู้แทนมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้านสุ ขภาพในเขตพื้นที่
จำนวนสองคน
(๑๔) ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ใ นเขตพื้ นที่ จำนวนสี่ค น โดยคั ดเลือ กจากผู้ที่ มี ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์ ด้ า นสื่ อ สารมวลชน ด้ า น
พัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิน่ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาประชาชนกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ ด้านละไม่เกิ นหนึ่ ง
คน
(๑๕) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสามคน
(๑๖) ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสองคน
๑.๖.๑.๓ กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(๑๗) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร
ในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๑๘) ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย หรือ องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แ สวงหากำไร ที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ จำนวนหกคน ซึ่งมาจากกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสตรี ด้านคนพิการ
ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
(๑๙) ผู้แทนกลุ่มเครือ ข่าย หรือองค์ กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฏิ บัติงาน
ในเขตพื้นที่ ที่ดำเนินงานด้านอืน่ ที่เกีย่ วกับสุขภาพซึ่งมิใช่ตาม (๑๗) จำนวนสี่คน
(๒๐) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบตั ิงานในเขตพืน้ ที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๑) ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๒) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๓) ผู้แทนร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาในเขตพื้ นที่
จำนวนหนึ่งคน
(๒๔) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๕) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสีป่ ีนับตัง้ แต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การเลือ กประธานกรรมการให้กรรมการประชุมและเลือกกั นเอง โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นเป็นรองประธานกรรมการ จำนวนไม่เกินสองคน ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการของ กขป. และให้กระทรวงสาธารณสุข สำนั ก งานหลั กประกั น
สุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการร่วม เพื่ อ
อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าทีข่ อง กขป.

๑๑

๑.๖.๒ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
๑.๖.๒.๑ กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ รองผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่ งผู้ว่ า
ราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ง ตั้ ง
โดยมีระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักซึง่ รับผิดชอบงานเกีย่ วกับด้านสุขภาพ จำนวนสองคน
(๔) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย จำนวนสองคน
(๕) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนหนึ่งคน
(๗) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหนึ่งคน
(๘) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จำนวนหนึ่งคน
(๙) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหนึ่งคน
(๑๐) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จำนวนสี่คน
(๑๑) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง จำนวนหนึ่งคน
(๑๒) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม จำนวนหนึ่งคน
(๑๓) ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวนหนึ่งคน
(๑๔) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวนหนึ่งคน
(๑๕) ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
๑.๖.๒.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ
(๑๖) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มี การจัดการศึกษาด้านสุขภาพในเขตพื้นที่
จำนวนสี่คน
(๑๗) ผู้ทรงคุณวุ ฒิในเขตพื้ นที่ จำนวนสองคน โดยคัด เลือกจากผู้ ที่มีค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน ด้ า น
พัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิน่ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้ า นละไม่ เ กิน
หนึ่งคน
(๑๘) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสามคน
(๑๙) ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสองคน
๑.๖.๒.๓ กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(๒๐) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ งมาจากผู้แ ทนองค์ก รภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหา
กำไรในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
๑๒

(๒๑) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหากำไร ที่ปฏิ บัติงาน
ในเขตพื้ นที่ จำนวนหกคน ซึ่ง มาจากกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสตรี ด้านคนพิการ
ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
(๒๒) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหากำไร ที่ปฏิ บัติงาน
ในเขตพื้นที่ ที่ดำเนินงานด้านอื่นที่เกี่ย วกับสุขภาพซึ่งมิใช่ตาม (๒๑) จำนวนสองคน
(๒๓) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๔) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชนในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๕) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน
(๒๖) ผู้แทนร้านยาที่ได้ รับ ใบอนุ ญาตขายยาตามกฎหมายว่า ด้ว ยยาในเขตพื้น ที่
จำนวนหนึ่งคน
(๒๗) ผู้แทนหอการค้าไทย จำนวนหนึ่งคน
(๒๘) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน
ในกรณี ที่ไม่มี ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่ งตั้ งเป็ นกรรมการ ให้ กขป. เขตพื้นที่ ๑๓ นั้นประกอบด้ว ย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละสี่ ปี นับนั บ ตั้ งแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้กรุง เทพมหานครรับผิดชอบหน้ าที่เลขานุการของ กขป. เขตพื้นที่ ๑๓ และให้กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ง ชาติ สำนักงานหลัก ประกันสุข ภาพแห่ งชาติแ ละสำนัก งาน
กองทุ นสนั บสนุ นการสร้า งเสริ มสุข ภาพ รับผิ ดชอบปฏิ บัติห น้าที่ เลขานุการร่วม เพื่อ อำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป.
๑.๗ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่ อประชาชน มีดังต่อไปนี้
๑.๗ .๑ กำห นดเป้ า ห มาย ทิ ศ ท าง แล ะยุ ท ธศ าสต ร์ ในก ารด ำเนิ น การแล ะพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
ระบบสุ ข ภาพในเขตพื้น ที่ โดยบู รณาการภารกิจ และอำนาจหน้ าที่ รวมทั้ งการมี ส่ วนร่ว มของทุก ภาคส่ ว น
ในเขตพื้ นที่ เพื่ อ ให้ เ กิ ดระบบสุ ขภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ล สอดคล้ อ งตามความจำเป็ นของ
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และ
นโยบายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๗.๒ ดำเนิ นการหรือประสานงานให้ เกิดการขับเคลื่อนตามเป้ าหมาย ทิศ ทาง และยุท ธศาสตร์ ตาม
ข้อ (๑.๗.๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในและภายนอกเขตพื้นที่ รวมทั้ ง
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่
๑.๗.๓ เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ ยวกั บการดำเนิ นงานด้า นสุข ภาพในเขตพื้น ที่ต่อ หน่ว ยงานหรื อ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ .๔ ป ระส านง านกั บ ก ขป . ในเขต พื้ นที่ อื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก ารบู รณ าก ารงานด้ า นสุ ข ภ าพ
ให้มีประสิทธิภาพ
๑๓

๑ .๗ .๕ ติ ด ต ามแ ล ะป ระเมิ น ผ ล ก ารด ำเนิ น งานต าม เป้ าห มาย ทิ ศ ท าง แ ล ะยุ ท ธ ศ าส ต ร์
ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๗.๖ รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑.๘ แนวทางการดำเนินงาน
๑.๘.๑ ให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วม
๑.๘.๒ พัฒนาวิธีการจัดการใหม่ ๆ เช่น การจัดการระบบการใช้ข้อ มูลร่วม การทำแผนปฏิบัติการร่ว ม
เพื่อบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น
๑.๘.๓ วางแนวทางเชื่อมประสานกลไกแนวดิ่ง/แนวราบในพื้นที่
๑.๘.๔ เน้นการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันขับเคลือ่ น และการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และยกระดับการทำงาน
๑.๘.๕ อาจใช้เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ต่าง ๆ มีปฏิบัตกิ าร และมีเวทีและเปลีย่ นเรียนรู้
๑.๘.๖ การสื่อสารในรูปแบบทีห่ ลากหลาย

รูปแบบของเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน
-

➢
➢

-

:

:

-

-

.

๑๔

ตาราง เปรียบเทียบลักษณะสำคัญระหว่างเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ลักษณะที่
สำคัญ

เขตสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข

เขตพื้นที่ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
๑. โครงสร้าง ๑) คณะกรรมการอำนวยการ ๑) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ เข ต สุ ข ภ าพ แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย หลัก ประกั นสุ ข ภาพระดั บ เขต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พื้ น ที่ (อ ป ส ข .)แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย
สำนั ก งานหลั ก ประกั นสุ ข ภาพ
แห่งชาติ
๒) องค์ ป ระกอบ เป็ นผู้ แ ท น
จาก ห น่ ว ย ง าน/อ งค์ ก รที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารจั ด บ ริ ก าร
สุขภาพ ดังนี้
- ผู้แทนจากฝ่ายผู้ให้บริการ
สุข ภาพภาครัฐ (ส่ วนใหญ่ ม า
จาก กระทรว งส าธารณ สุ ข )
และโรงพยาบาลเอกชน
- ผู้แทนองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
- เครือข่ายสมัชชาประชาชน
๓) ประธานกรรมการฯ คือ
ผู้ ต รว จราช ก ารก ระท รว ง
สาธารณสุข
๒. การบริหาร ๑) สำนักงานเขตสุขภาพ เป็น
สำนักงาน
ส่ว นราชการภายในกระทรวง
(ซึ่งเป็นหน่วย สาธารณสุข
เลขานุการ
๒) มีโครงสร้างอั ตรากำลั งซึ่ ง
คณะกรรมการ) ปรั บ เกลี่ ย มาจากหน่ ว ย งาน
และการ
ภายในกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

๑) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่ อ
ประช าชน (ก ขป .) แต่ ง ตั้ ง โด ย
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่
มี น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ รอ ง
นายกรั ฐ มนตรี ที่ นาย กรั ฐ มนต รี
มอบหมาย เป็นประธาน)
๒) องค์ประกอบ เป็นผู้แทนจาก ๒) มีอ งค์ ป ระกอบ มาจากผู้ แ ทน
หน่วยงาน/องค์กรที่เ กี่ยวข้องกั บ หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ ห ลากหลาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด บ ริ ก าร จาก ๓ ภ าค ส่ ว น ในสั ด ส่ ว นที่
สุ ข ภ าพ แ ล ะก ารใช้ บ ริ ก าร ใกล้เคียงกัน ได้แก่
สุขภาพ ดังนี้
- ภาครัฐ /องค์ก รปกครองส่ว น
- ผู้แทนจากฝ่ายผู้ให้บริการ ท้องถิ่น
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
- ภาควิชาการ/วิชาชีพ
- ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
- ภาคประชาสังคม/เอกชน
ท้องถิ่น
- ผู้ แ ทนองค์ ก รประชาสั ง คม
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ประธาน อปสข. ได้มาจาก
๓) ประธาน กขป. ได้มาจากการ
การคั ดเลือ กอนุก รรมการคนหนึ่ ง คั ด เลื อ กก รรมการค นห นึ่ ง เป็ น
เป็นประธานฯ
ประธานฯ
๑) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ๑) ก อ ง เล ข านุ ก าร กิ จ ข อ ง
แห่งชาติเขตพื้น ที่ เป็นหน่วยงาน คณ ะก รรมการเข ตสุ ข ภ าพเพื่ อ
ภ า ย ใ น ข อ ง ส ำ นั ก ง า น ประชาชน เป็ นเลขานุ การร่วม ที่มี
หลั ก ป ระกั นสุ ข ภ าพ แห่ ง ชาติ ผู้แทนจากหน่ว ยงานหลักๆ ได้ แก่
(สปสช.)
กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส.
๒) มีโครงสร้างอัตรากำลังและ สช . แ ละอ งค์ ก รอื่ น ต ามค วาม
๑๕

ลักษณะที่
สำคัญ
ดำเนินงาน

เขตสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข

เขตพื้นที่ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
๓) งบประมาณการบริหาร
สำนั ก งานที่ ตั้ ง ขึ้ นในเขตพื้ นที่
และการดำเนินการทั้ง หมดมา อย่างเป็นทางการ
จากกระทรวงสาธารณสุข
๓) งบประมาณการบริหารและ
การดำเนิ นการทั้ ง ห มดมาจาก
สปสช.

๓. บ ท บ า ท ๑) บู รณาการงานระดั บ เขต
หน้าที่
พื้ น ที่ ภ าย ใ น ก ระ ท รว ง
ส าธ ารณ สุ ข ทั้ งห มด ต าม
แผนการบริห ารจั ด การระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพ โด ยเฉ พาะ
ระบ บ ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ใน ก าร
รั ก ษ า พ ย า บ าล ( Service
Plan)
๒) การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด
เป็ น ๑ ๒ เขต ซึ่ ง แต่ ล ะเข ต

๑) เป็นกลไกหลั กในการบริ หาร
ระบบหลั กประกันสุขภาพระดั บ
เขตพื้นที่
๒) สป สช. กระจายอำนาจการ
บ ริ ห ารจั ด ก ารเงิ นก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บาง
รายการให้สำนัก งานหลั กประกั น
สุขภาพเขต (สปสช.เขต) เช่น งบ
ลงทุ น งบบ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยใน งบ
ส่งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
๑๖

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เหมาะสมในเขตพื้นที่
๒) ไม่ มี โ ค รง ส ร้ า ง อั ต ราก ำลั ง
ประจำ เป็นการทำงานตามภารกิ จ
หน้าที่ที่ตกลงและจัดแบ่งร่วมกัน
๓) การประชุม คณะกรรมการฯใช้
งบ ป ระ มาณ จาก ส ำนั ก ง าน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สช.)ซึ่ง ได้รับจั ดสรร ส่ วนสถานที่
ทำงานของกองเลขานุ ก ารกิ จ ใช้
ส ถ าน ที่ ข อ ง ห น่ ว ย ง าน ก อ ง
เล ข านุ ก ารกิ จ ใ นพื้ นที่ ต ามที่
เห็นชอบร่วมกัน
๔) งบป ระมาณด ำเนิ นง านตาม
ประเด็น/ปั ญ หาที่ ก ำหนดร่ วมกั น
ใช้ ท รั พ ย ากรในงานป ระจำขอ ง
หน่ ว ยงาน/องค์ก รที่เ กี่ ยวข้ องมา
ท ำง านร่ ว มกั น ต ามบ ท บ าท /
รูป แบบที่ เห็ นร่ วมกั น หรือ อาจมี
การทำโครงการเฉพาะเพื่ อ ขอรั บ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
๑) สนั บ สนุ นการบู รณ าก ารก าร
ทำงานข้า มกระทรวง และการบู ร
ณาการการทำงานระหว่างภาครั ฐ
ภาควิ ช าการ/วิ ช าชี พ และภ าค
ประช าชน/เอก ชน ในแนวทาง
“ทุ ก นโย บ าย ห่ ว ง ใย สุ ข ภ าพ
(Health in all Policy)
๒) พัฒ นาระบบการใช้ ข้อ มูล และ
การจั ดการความรู้ร่วมกั น ระหว่า ง
หน่ วยงานต่า งๆ ภายในเขตพื้ นที่

ลักษณะที่
สำคัญ

เขตสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข
ค รอ บ ค ลุ ม ๔ -๘ จั ง ห วั ด
(ป ระช าก ร ๓ -๖ ล้ า นค น )
เพื่ อ ให้ มี ข นาดที่ เ ห มาะส ม
(Economy of scale) ในการ
จั ด ระบบ บริ ก ารสุ ข ภ าพที่ มี
คุณภาพ และเอื้อต่อการพัฒนา
ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
๓) มีอำนาจในการสั่ งการด้า น
ก า ร บ ริ ห า ร ( Authority
Board) ห น่ ว ย ง าน ภ าย ใ น
กระทรวงสาธารณสุข ในระดั บ
เขต

๔. ประโยชน์
ต่อประชาชน

เขตพื้นที่ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
เป็นต้น
๓) มีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุน
ให้ มี ก ารจั ด บ ริ ก ารสุ ข ภ าพให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่
จำเป็ นและสอดคล้อ งกับ ปัญ หา
สุขภาพในพื้นที่
๔) การจั ด แบ่ งกลุ่ ม จัง หวัด เป็ น
๑๒+๑ เขต มีจั งหวัด เหมื อนกั น
กั บ เขตสุ ข ภ าพขอ งกระทรว ง
สาธารณสุข

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์สูง สุด ในการ
กำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบ
สุขภาพภายในเขตพื้นที่
๓) มีเ ป้า หมายเพื่ อ สนั บ สนุนการ
ทำงานด้ า นสุ ข ภ าพ ทุ ก มิ ติ ทั้ ง
ประเด็นที่เน้นเรื่อ งปัจจัยทางสังคม
ที่ ก ำ ห น ด สุ ข ภ า พ ( Social
Determinants of Health) ซึ่ ง
จำเป็ นต้ องมี ขอบเขตการทำงาน
กว้างขวางครอบคลุ มทุ กภาคส่ว น
และสามารถสนั บ สนุ นการบู รณา
การงานของระหว่ า งเขตบ ริ ก าร
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข
และ สปสช.ได้ ด้ วยการมี ส่วนร่ว ม
ของภาคีแ ละหน่ ว ยงานต่า งๆซึ่ ง
เป็ นอ งค์ ป ระก อ บ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการฯ
๔) ไม่ มี อ ำนาจสั่ ง การด้ า นก าร
บริหาร แต่เป็นกลไกประสานความ
ร่วมมือ (Co-operation Board)
๕) การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น
๑๒+๑ เขต มีจังหวัดเหมือนกันกั บ
เข ต สุ ข ภ าพ ข อ ง ก ระ ท รว ง
สาธารณสุข
ประชาชนได้รับ บริการสุขภาพ ประช าช นที่ อ ยู่ ภ าย ใต้ ระบ บ ๑) ลด ปั จ จั ย เสี่ ย ง ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ที่ มี คุ ณ ภาพ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก หลั ก ประกั นสุ ข ภาพ ถ้ ว นหน้ า ปัญหาทางสุ ขภาพที่ส อดคล้ องกั บ
พื้นที่
สามารถเข้า ถึง บริ การสุข ภาพได้ สถานการณ์สุข ภาพของพื้นที่ โดย
ตามสิทธิประโยชน์
สนั บ สนุ นการสร้า งเสริม สุ ข ภาพ
ป้ องกั นโรค ซึ่ งจะช่ ว ยลดปั ญ ห า
สุขภาพในพื้นที่ได้
๑๗

ลักษณะที่
สำคัญ

เขตสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข

เขตพื้นที่ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๒) เป็ นก ารส ร้ า งก ระบ วนก าร
เรียนรู้ และการทำงานร่วมกั นของ
ภาคส่ วนต่ า งๆ เป็ นเขตสุ ข ภาพ
ประช ารั ฐ เพื่ อป ระช าช น ที่ จ ะ
นำไปสู่ ก ารยกระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ ำ
และเพิ่มขีด ความสามารถของภาค
ประช าช นในก ารดู แ ล สุ ข ภ าพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน

๑๘

ส่วนที่ ๒
แนวทางการปฏิบัติด้านนิติกรรม และการเงิน
๒.๑ การทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนโครงการ
๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน
องค์กรผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) หน่ วยงานของรั ฐ เช่น ส่ วนราชการ หน่ ว ยงานอื่นของรัฐ ที่มิ ไ ด้เป็ นส่ว นราชการ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระ เป็นต้น
๒) องค์กรนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น
องค์ ก รผู้ รับ ก ารสนั บ สนุ นที่ มิ ใช่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ห ากได้ รับ เงิ นสนั บ สนุ นวงเงินตั้ งแต่
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เรื่อง “หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจัดทำและแสดงบั ญชีรายการรับจ่า ยของโครงการที่ บุคคลหรือนิ ติบุค คลเป็ น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” ซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

จัดทำและยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร (แบบ บช.๑)
บันทึ กบั ญ ชี รายรั บ รายจ่ ายเป็ นรายโครงการเก็บ ไว้ที่ ส ถานประกอบการ (สามารถใช้
แบบฟอร์มของ สช. ตามแบบ บข.๐๐๑) บันทึกบัญชีได้โดยไม่ต้องยื่น
เก็บรั กษาเอกสาร หลักฐานไว้ ณ สถานประกอบการของคู่สัญ ญาเป็ นระยะเวลาไม่น้อ ย
กว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา
รับและจ่ายเงินผ่านบั ญชีธ นาคารเว้นแต่ก ารจ่า ยเงินแต่ล ะครั้ง ซึ่งมี มูลค่า ไม่เกิ นสามหมื่ น
บาท
ลงทะเบี ย นในระบ บอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อ งเว็ บ ไซต์ ศู นย์ ข้ อ มู ล จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาค รั ฐ
กรมบัญชีกลาง

และหากผู้รับการสนับสนุนใดที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐองค์กรใด ไม่แสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการตามประกาศของ ป.ป.ช. หรือแสดงไม่ถูกต้ องครบถ้วนในสาระสำคัญ ต้อ งถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th)
๒.๑.๒ วิธีการทำข้อตกลง
๒.๑.๒.๑ เอกสารประกอบการทำข้อตกลง
เมื่อ สช.อนุมัติโครงการแล้ว ให้ผู้รับการสนับสนุนเตรียมเอกสารประกอบการทำข้อตกลง (ดู
ภาคผนวก ๔ หน้า ๒๖) ส่งให้ สช. เพื่อจัดทำข้อตกลง
๒.๑.๒.๒ การจัดทำข้อตกลง

๑๙

เมื่อ สช. ได้รับเอกสารในการจัดทำข้อตกลงเรียบร้อ ยแล้ว สช.จะดำเนินการจั ดทำข้อตกลง
และส่งให้ผู้รับการสนับสนุนลงนาม และส่งกลับคืน สช. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑
สำหรับ การเบิ ก เงินงวดถั ดไปและงวดปิด โครงการ สช. จะเบิ ก จ่า ยเงินให้เ มื่อ ผู้ รับ การ
สนับสนุนส่งผลงานและเอกสารครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลง
๒.๒ การดำเนินการด้านการเงินและบัญชี
๒.๒.๑ การเปิดบัญชีธนาคาร
๒.๒.๑.๑ ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
ให้องค์กรผู้รับการสนับสนุนใช้บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรผู้รับการสนับสนุนนั้น
จากนั้นหากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ต้องอยู่ภายใต้องค์กรนั้น ๆ และใช้ชื่อบัญชีโครงการโดยมีผรู้ ่วม
ลงนามอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน ซึ่งมีเลขานุการร่วมที่เป็นตัวแทนของ สช. เป็นผู้ลงนามหลักในการเบิกจ่าย
๒.๒.๑.๒ ประเภทบัญชี
ควรเป็นบัญชี “ออมทรัพย์” เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
เนื่องจาก สช. มีการเปิ ดบัญชีธนาคารไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ ดังนั้น หากผู้รับการสนั บสนุนได้เปิดบั ญชีธนาคารไว้กั บธนาคารเหล่านี้ ก็อาจจะทำให้ เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการรับเงิน
ผู้รับการสนั บ สนุ นไม่ค วรใช้ บัต ร ATM กั บบั ญ ชีโ ครงการ เนื่ องจากอาจเกิ ดเหตุ จากการ
โจรกรรมได้ ซึ่งสำนักงานไม่รับผิดชอบใด ๆ กับเงินที่สูญเสียไปจากการโจรกรรมดังกล่าว
๒.๒.๒ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
สช. ได้ กำหนดเกณฑ์ก ารจั ดสรรค่าใช้จ่ ายและการเบิ ก จ่ายค่า ใช้จ่ ายประเภทต่าง ๆ ไว้ เช่ น
ค่าตอบแทนหั วหน้าโครงการ ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่ างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ฯลฯ (ดูภาคผนวก ๒ หน้า ๒๓)
เมื่อ ผู้รับการสนั บสนุนได้ จัด ทำข้อ ตกลงกับ สช.เรีย บร้ อยแล้ ว ให้ ผู้รับการสนั บสนุนดำเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
การเบิกจ่ายเงินให้จัดทำหลักฐานการจ่าย ซึ่งประกอบด้วย
๑) ใบเสร็จ รับ เงิน ที่ผู้ ขาย/ผู้ ให้ บริ การออกให้ ต้ องมี ชื่อ และที่ อยู่ข องผู้ข าย/ผู้ให้ บริ การที่
ชัดเจน โดยมีการระบุชื่อผู้ซื้อเป็นชื่อและที่อยูข่ องโครงการฯ และมีรายละเอียดการซื้อ/รับบริการ และยอดเงิ นที่
ชัดเจน
๒) บิลเงินสด ที่ผู้ขาย/ผู้ให้ บริการออกให้ ต้ องมีชื่อ และที่อ ยู่ของผู้ ขาย/ผู้ใ ห้บริการที่ชัดเจน
โดยมีการระบุชื่อผู้ซื้อเป็นชื่อและทีอ่ ยู่ของโครงการฯ และมีรายละเอียดการซื้อ/รับบริการ และยอดเงินที่ชัดเจน
๓) ใบสำคัญรับเงิน สามารถใช้ได้ ๒ กรณี ดังนี้
๓.๑) กรณีที่ไม่ สามารถเรียกเก็ บใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการได้ ให้ใช้ใบสำคัญรั บ
เงิน แบบ งข.๐๐๑/๑ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๒๘) โดยต้องระบุชื่อ ที่ อยู่ของผู้ขาย ผู้ให้บริ การ พร้อมรายละเอีย ด
๒๐

และจำนวนเงินที่ชัดเจน และในกรณีที่มีจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐ บาท ให้แ นบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
เงิน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
๓.๒) กรณีจัดประชุมที่มีค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ใช้ใบสำคั ญ
รับเงิน (แบบ งข.๐๐๑/๒ ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๐)
๔) บัญ ชีรายชื่ อพร้อ มลายเซ็น สำหรับ กิจ กรรมการประชุม ที่มี การจ่ายค่า ตอบแทน หรื อมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้น เช่ น มีการจ่ายค่าอาหาร ค่ าที่พัก และค่าพาหนะ ให้แนบบัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
เอกสารทางการเงินที่ ใช้ประกอบการรายงานการเงินทุ กชิ้น ให้ผู้รับ การสนับสนุ นจัดเก็ บอย่า ง
เป็นระบบ เพื่ อเตรีย มไว้ให้ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้า ที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิ น
(สตง.)ตรวจสอบได้ ณ ที่ตั้งของผู้รับการสนับสนุน
ทั้งนี้ ให้จัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา
๒.๒.๓ การจัดทำบัญชี
ให้ผู้รับการสนับ สนุน จัดทำบัญชี รายรั บรายจ่ายทางการเงินที่เป็นไปตามหลั กการบัญชี ทั่วไป
ประกอบด้วยการบันทึกรายการรับ รายการจ่าย ยอดคงเหลือ ที่สามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ โดยใน
การจัดทำบัญชีข้างต้นให้บันทึกรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นเรียงตามวันที่ก่อน-หลัง และมีการระบุประเภทค่าใช้จ่า ย
ตามที่ สช. กำหนด
ทั้งนี้ ผู้รับการสนั บสนุนอาจจัดทำบัญชีเอง หรือ จะใช้แบบฟอร์ ม “สมุดเงินสดอั นแสดงรายการ
รายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ ของ สช. ก็ได้ ตามแบบ บข.๐๐๑ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๔๕)
๒.๓ การเบิกเงินงวดถัดไป
เมื่อผู้ รับ การสนับ สนุ นได้ ดำเนินงานตามแผนงานแผนเงินแล้ วและประสงค์จ ะเบิ กเงิ นงวดต่อ ไป ต้อ ง
จัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงิ นตามที่ก ำหนดไว้ ในข้อตกลงส่งให้ สช. เพื่อพิ จารณาและทำการ
เบิกเงินงวดถัดไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขในข้อตกลง ดังนี้
๒.๓.๑ จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแบบ รข.๐๐๑ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๖)
๒.๓.๒ จัดทำรายงานการเงินประจำงวด ตามแบบ งข.๐๐๒ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๒)
๒.๓.๓ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่วันที่รับเงินงวดก่อน จนถึงวันสิ้นสุดงวดงานนั้น ๆ
๒.๓.๔ จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวด ตามแบบ รข.๐๐๒ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๙)
๒.๔.๕ อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
ในกรณีที่ผู้ รับการสนับสนุนรั บเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ มีผู้ส อบบั ญชีไ ด้รับ อนุญ าตลงนาม
รับรองรายงานการเงินในแบบฟอร์ม งข.๐๐๒ ด้วย

๒๑

๒.๔ การปิดโครงการ
ในกรณีที่โ ครงการสิ้ นสุด และเห็นสมควรปิด โครงการ ให้ผู้ รับการสนับสนุนจั ดทำหนังสื อขออนุมั ติปิ ด
โครงการตามแบบ รข.๐๐๓ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๔๑) มีเอกสารประกอบ ดังนี้
๒.๔.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔.๒ รวบรวมสมุดบัญชี เงินสด อันแสดงรายการรับรายจ่ายที่ เกิดขึ้นในโครงการ ตั้งแต่ง วดแรกจนถึ ง
งวดปิดโครงการ ตามแบบ บข.๐๐๑ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๔๕)
๒.๔.๓ จัดทำรายงานการเงินประจำงวด ตามแบบ งข.๐๐๒ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๒)
๒.๔.๔ จัดทำรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ ตามแบบ งข.๐๐๓ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๔)
๒.๔.๕ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่วันที่รับเงินทุกงวดถึงวันสิ้นสุดงวดงาน
ในกรณีที่ ผู้รับการสนับสนุนรับเงิ นตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้มีผู้ส อบบัญชี ได้รับอนุ ญาตลง
นามรับรองรายงานการเงินในแบบฟอร์ม งข.๐๐๒ และ งข.๐๐๓ ด้วย

๒๒

ส่วนที่ ๓
การติดตาม การประเมินผลโครงการ และการขยายเวลา การสิ้นสุดของโครงการ
๓.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการ
๓.๑.๑ การติดตามโครงการ ให้ผู้ รับการสนั บสนุ นติด ตามกำกับ การดำเนินโครงการให้ เป็นไปตามแผน
และรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
๓.๑.๒ การรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๓.๑.๓ การประเมินภายนอก ให้ค ณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ กำหนดแนวทางและวิธีก ารในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อ ย
ทุกสองปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ทราบโดยทัว่ กัน

๓.๒ การขยายเวลา
ในกรณีที่ ผู้รับการสนับสนุนไม่ส ามารถดำเนินงานให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ระบุในข้ อตกลงได้ ให้ท ำ
เรื่องขอขยายเวลาส่งให้ สช. พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ อาจขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒
ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๒ เดือน
ทั้ งนี้ ในการขอขยายเวลาโครงการ หั ว หน้ า โครงการ/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในระหว่างขอขยายเวลาโครงการ

๓.๓ การสิ้นสุดของโครงการ
โครงการจะสิ้นสุดลงเมื่อ
๓.๓.๑ ได้ดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแล้ว
๓.๓.๒ ผู้รับ การสนับสนุนไม่ปฏิบั ติให้เป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ ในข้อ ตกลง สช. สามารถแก้ ไขปรับปรุ ง
หรือยุติโครงการ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย หรือกรณีที่มิใช่ความผิดของผู้รับการสนับสนุน
๓.๓.๓ ผู้รับการสนับสนุนขอยุติโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจาก สช. ทั้งนี้ ต้องแจ้งเหตุผล
ความจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการตามโครงการได้
เมื่อสิ้นสุดโครงการ หากมีงบประมาณเหลือ ให้ผู้รับการสนับสนุนส่งงบประมาณคงเหลือคืน สช. พร้อ ม
เอกสารประกอบด้วย
ทั้งนี้ สช. อาจมีการสุ่มตรวจโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ

๒๓

ภาคผนวก

๒๔

ภาคผนวก ๑

แบบเสนอโครงการ
ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อโครงการ : ควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงเนื้อหาหลักของโครงการ ได้อย่างกระชับ รัดกุม
๒. หลักการและเหตุผล : วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
๔. เป้าหมาย : ระบุพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีเป้าหมายที่วั ดสัมฤทธิผลได้ ในกรอบเวลาที่ชดั เจน
๕. วิธีดำเนินงาน : วิธีในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
๖. ระยะเวลาดำเนินงาน : ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
๗. งบประมาณ : ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณที่เสนอโดยแสดงการคำนวณงบประมาณตามเกณฑ์การ
จัดสรรค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (ภาคผนวก ๒ หน้า ๒๑) ต้องแยกให้เห็นหมวด
ค่าตอบแทน ค่าดำเนินการ ค่าบริหารจัดการ
๘. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานองค์กรรับผิดชอบ
๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : ตัวชี้วัดโครงการ เชิงปริมาณ/คุณภาพ
๑๐. การประเมินผลโครงการ : วิธีการประเมินผล ติดตามการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการ
๑๑. ตารางกิจกรรม : ให้ระบุเป็นเดือน

๒๕

ภาคผนวก ๒

การจำแนกหมวดค่าใช้จ่าย เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
๑. การจำแนกหมวดค่าใช้จ่าย
๑.๑ หมวดค่าตอบแทน
๑) ค่าเบี้ยประชุม หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมาประชุม ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งไม่อาจมาประชุมได้
จะต้องแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะเบิกค่าเบี้ยประชุมได้
๒) ค่า ตอบแทน หมายถึ ง เงิ นที่ จ่า ยเป็นค่ าตอบแทนรายเดือ นให้ กับ หั วหน้า โครงการหรื อ
ผู้รับผิ ดชอบโครงการหลัก ผู้ช่ว ยนัก วิจัย ผู้ประสานงานโครงการ เจ้ าหน้ าที่หรื อลูก จ้างเป็ นรายเดือ น ทั้ง นี้การ
เบิกจ่ ายค่ าตอบแทนในแต่ล ะงวดจะเบิกตามที่ กำหนดในแต่ ละงวดเท่านั้ น และในกรณี รับโครงการในนามนิติ
บุคคล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ ๑
ไม่อนุญาตให้นำเงินสนับสนุนหมวดอื่นมาใช้จ่ายเป็นหมวดค่าตอบแทน
หมายเหตุ จำนวนเงิ นที่หักภาษี ณ ที่จ่า ย สช. จะนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้รับ การสนับสนุน และค่าภาษีหั ก
ณ ที่จ่าย ไม่ถือ เป็นรายจ่ายของโครงการ เพราะเป็นหน้า ที่ของผู้มีเงินได้ ต้องหักออกไปจ่ายให้กรมสรรพากรอยู่
แล้ว เพียงแต่สำนักงานดำเนินการหักและส่งให้แทน
๑.๒ หมวดค่าดำเนินการ ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ค่าจ้าง หมายถึ ง เงินจ้ างให้คนทำสิ่งของให้ เช่ น ค่าจ้ างทำของ ค่าจ้า งทำป้า ย ค่าจ้า ง
เก็บข้อมูล ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล
ในการจ่ายเงินจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรกำหนด
แล้วนำส่งภาษีให้สรรพากรเขตพื้นทีท่ ี่ตั้งอยู่
๑.๒.๒ ค่าตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง ค่ าตอบแทนที่ ปรึกษาวิชาการ (ไม่ ประจำ) ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ได้รับเชิญ ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบตั ิงาน
๑.๒.๓ ค่า ใช้ ส อย หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื้ อ บริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น ค่ าพาหนะ ค่ าที่ พั ก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า งพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่ ารถ ค่าเช่าสถานที่/ห้ องประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่ า
ถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
๑.๒.๔ รายจ่ายอื่นๆ หมายถึง รายจ่ายที่มิได้อยู่ในหมวดที่กล่าวมาแล้ว รายจ่ายที่มิได้เกิดกั บ
โครงการโดยตรง แต่ มีส่ว นทำให้งาน/กิจ กรรม /โครงการ สำเร็ จลุล่ วง มี คุณภาพดีขึ้ น ซึ่ งจะพิ จารณาจ่า ยตาม
ความเหมาะสมเป็นครั้ง ๆ ไป
๑.๓ หมวดค่า บริห ารจัด การ ได้ แ ก่ ค่ าเช่ า ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ าวั ส ดุ
สำนั กงาน ค่ าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่า โอนเงิน อื่น ๆ ในการดำเนิ นกิจ กรรมโครงการ การคิด ค่าบริหารจัด การ
ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณหมวดดำเนินการ ยกเว้นมีค่าธรรมเนียมขององค์กร
๒๖

กรณีที่มีครุภัณฑ์ ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาจำนวน ๕ ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ต้องส่งคืน สช.
๑.๓.๑ กรณีมีค่ าธรรมเนียมองค์กร ให้ค่าบริหารจัด การรวมค่าธรรมเนีย มองค์ก รไม่เกินร้อยละ
๒๐ ของงบประมาณในหมวดค่าดำเนินการ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขององค์กรนั้น ๆ พร้อมมีเอกสารประกอบ
๑.๓.๒ กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมองค์กร ให้ค่าบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณใน
หมวดค่าดำเนินการ
งบประมาณในหมวดค่าดำเนินการ จะไม่รวมค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานที่มีลักษณะจ่ายเป็นรายเดือน
ข้อยกเว้น และข้อควรทราบในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ
๑. สช. ขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเงิ นสนับสนุนโครงการมาดำเนินการเบิกจ่ายในค่าใช้จ่ายประเภท
ค่ารับรอง ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก โดยเด็ดขาด
๒. สช. ขอสงวนสิทธิ์มิให้ใช้บัตรเอทีเอ็มในการเบิกจ่ายเงิน
๓. สช. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ หลักเกณฑ์ ของ สช. รวมถึง ให้ มี
การหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้ง ตามประมวลรัษฎากร
๒. เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
รายการ
รายละเอียด
๑) ค่าเบี้ยประชุม
๑.๑) คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง*
- กรรมการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง*
๒) ค่าตอบแทน
- ประธานอนุกรรมการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๒.๑) คณะอนุกรรมการ
- อนุกรรมการ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๒.๒) คณะทำงาน
- ประธานคณะทำงาน ๑,๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง
- คณะทำงาน ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๒.๓) ผู้ได้รับเชิญ
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเชิญ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
๓)ค่ า ต อบ แท นหั ว หน้ า โครงก ารหรื อ ให้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การชำนาญเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก
เรื่อง ความยากง่ายของเรื่อง คิดเป็นคน-วัน (Man-Day)ที่ทำงานจริ ง
แต่ไม่เกินวันละ ๑,๕๐๐ บาท/คน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน/เดือน
๔) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานหรือลูกจ้างโครงการ
เดือน
เป็นรายเดือน/รายวัน
๒๗

รายการ
๕) ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งมิใช่
บุคคลตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เช่น ผู้ช่วย
เตรียมการประชุม เลขานุการการประชุม
เจ้าหน้าที่ประสานงานการประชุม หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานวิชาการ
(จำนวน ๑ คน/ครั้ง)
๖) ค่าตอบแทนวิทยากร
๗) ค่าตอบแทนในการจัดทำข้อมูล สำคัญ
ต่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๘) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๙) ค่าอาหาร
๑๐) ค่าที่พัก
๑๑) ค่าพาหนะในการเดินทาง
**การคำนวณระยะทางให้
ตรวจสอบระยะทางจากเวปไซต์
กรมทางหลวง หรือเว็บไซด์
DXplace**

รายละเอียด
ให้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท/คน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะและความยากง่ายของ
งาน

จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/ชม.
โดยพิจารณาตามความยากง่ายของงาน คุณวุฒิและประสบการณ์
จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ รายการ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานความยากง่ายของเรื่องที่จัดทำข้อมูล
ความยากง่ายในการหาผู้รับงานวิเคราะห์และคุณวุฒิ
ประสบการณ์ของผู้จัดทำข้อมูล
- ภายในสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/คน/มื้อ
- ภายนอกสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/มื้อ
- ภายในสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/มื้อ
- ภายนอกสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน/มื้อ
จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/คืน
- การเบิกค่าเดินทางให้เป็นไปโดยประหยัดและความจำเป็น
- ค่าเดินทางในพื้นเดียวกัน (จังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดข้างเคียงมี
ระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร) ให้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐
บาท/คน/ครั้ง
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเหมาจ่ายตามระยะทาง ดังนี้
๑. ระยะทางตั้งแต่ ๑ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร
เบิกจ่ายในอัตรา กิโลเมตรละ ๕ บาท
๒. ระยะทางตั้งแต่ ๒๐๑ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ กิโลเมตร
เบิกจ่ายในอัตรา กิโลเมตรละ ๔.๕๐ บาท
๓. ระยะทางตั้งแต่ ๔๐๑ กิโลเมตรขึ้นไป เบิกจ่ายในอัตรา
กิโลเมตรละ ๔ บาท
๔. ค่าผ่านทางพิเศษให้เบิกจ่ายจริงโดยแนบใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ * อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ คสช.
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เอกสารประกอบการทำข้อตกลงในกรณีต่างๆ
หน่วยงานของรัฐ

องค์กรนิติบุคคล

➢ กรณีผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรเป็นผูล้ งนามรับข้อตกลงเอง

➢ กรณีผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรเป็นผูล้ งนามรับข้อตกลงเอง

๑. โครงการฉบับสมบูรณ์ตวั จริงที่มีรายละเอียดในการดำเนินงาน
ครบถ้วน
๒. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้มีอำนาจสูงสุด หรือสำเนาบัตร
ประชาชน กรณีเป็นสำเนาบัตรประชาชนต้องแนบหนังสือ
รับรองตำแหน่งด้วย
๓. สมุ ดบั ญ ชี ธนาคารที่ เป็ น ชื่อ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ ชื่ อ
โครงการ

๑. โครงการฉบับสมบูรณ์ตัวจริงทีม่ ีรายละเอียดในการ
ดำเนินงานครบถ้วน
๒. สำเนาหนังสือรับรององค์กรนิติบุคคล
๓. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรขององค์กร พร้อม
ประทับตราองค์กร (ถ้ามี)
๔. สำเนาหนังสือรับรองตำแหน่ง ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร
พร้อมประทับตราองค์กร (ถ้ามี)
๕. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร
๖. สมุดบัญชีธนาคารทีเ่ ป็นชือ่ องค์กรนิติบคุ คลหรือเปิดบัญชี
ใหม่ชื่อโครงการ
เอกสารตั้ งแต่ข้ อ ๒-๓ ผู้ รับ การสนั บสนุน ต้ องลงนาม
เอกสารตั้ง แต่ข้ อ ๒-๖ ผู้รับ การสนับ สนุน ต้องลงนาม
รับรองสำเนาทุกหน้า
รับรองสำเนาทุกหน้า

➢ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบ
➢ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบ
เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หนังสือมอบอำนาจ
๑. หนังสือมอบอำนาจและประทับตราองค์กร (ถ้ามี) พร้อม
๒. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน กรณีเ ป็น
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอำนาจให้กระทำ
สำเนาบัตรประชาชนต้องแนบหนังสือรับรองตำแหน่งด้วย
การครัง้ เดียว) หรือติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบ
พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
อำนาจให้กระทำการแทนมากกว่า ๑ ครั้ง)
๒. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รบั มอบอำนาจ พร้อมเซ็น
รับรองสำเนา
หมายเหตุ : หากเป็นองค์กรภายใต้หน่วยงานของรัฐต้องมีหนังสือรับรององค์กรจากหน่วยงานของรัฐนัน้
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ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
ทำที่………………..……..………………….
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…………
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………...............…….…….ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร……................................................................…
เลขที่………….………….………ออกให้ ณ….……..……………………เมื่อวันที่………………………………………………………………………………..
อยู่บ้านเลขที่……………..……..ตรอก/ซอย………….…….....………………ถนน……..…………………….……………………………………………….
แขวง/ตำบล ………………………..……………เขต/อำเภอ ……………………………………….จังหวัด………………………………………….………
ขอมอบอำนาจให้…………….……………………….………….…………….……………………………………………………….………….…..…
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรเลขที่………………………..…….………ออกให้ ณ……………..………..……..………….…….เมื่อวันที่………..………………….…
อยู่บ้านเลขที่…………………….. ตรอก/ซอย……............….............…ถนน………………………………แขวง/ตำบล ……………………….….
เขต/อำเภอ ………….………............…… จังหวัด…………………………………………………………………………………………………..……………
เป็นผู้มีอำนาจในการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………….………………………………………………….…….........แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้า พเจ้าได้กระทำด้วย
ตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ……………………………….…….ผู้มอบอำนาจ
(………………………..………….)
ลงชื่อ……………….…………………….ผู้รับมอบอำนาจ
(………………………..………….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ/
ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า
ลงชื่อ…………………………….………..พยาน
(………………………..………….)
ลงชื่อ…………………………………….พยาน
(…………...……………..………..)
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เอกสารด้านการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มทางการเงิน

แบบฟอร์มทางการ
ดำเนินงาน

แบบฟอร์มทางบัญชี
แบบฟอร์มทางพัสดุ

แบบฟอร์มใบลงทะเบียน

แบบ งข.๐๐๑/๑
แบบ งข.๐๐๑/๒
แบบ งข.๐๐๒
แบบ งข.๐๐๓
แบบ รข.๐๐๑
แบบ รข.๐๐๒
แบบ รข.๐๐๓
แบบ รข.๐๐๔
แบบ บข.๐๐๑
แบบสัญญาจ้าง
แบบสัญญาจ้าง
แบบ พด. ๐๐๑.๓

ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน (ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีจัดประชุม)
รายงานการเงินประจำงวด
รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
หนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวด
หนังสือขออนุมัติปิดโครงการ
หนังสือขออนุมัติปิดโครงการ
สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ -รายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ
สัญญาจ้างหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
สัญญาจ้างผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ
ใบลงทะเบียน

๓๑

แบบ งข.๐๐๑/๑

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ …..… เดือน …………….พ.ศ. ……….
ชื่อ –นามสกุล ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ได้รับเงินจาก โครงการ...................................................................................................... ดังรายการต่อไปนี้ :จำนวนเงิน
รายการ
บาท
สตางค์

จำนวนเงิน (…………………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………..………….ผู้รับเงิน
(…..…………………………)
……… / ……………. / ……….

(ลงชื่อ)……………………….…..…ผู้จ่ายเงิน
(………………………..……)
……… / ……………. / ……….
๓๒

แบบ งข.๐๐๑/๑

(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ ...๑๕…เดือน …มกราคม…พ.ศ. …๒๕๖๐…
ชื่อ –นามสกุล .....นางสดใส สุขภาวะนโยบาย..........เลขที่บัตรประชาชน........๓-๖๘๘๙-๐๐๐๓๖-๓ ...........................
ที่อยู่ .....๒๒๕ ถนนเทศบาล ๑ ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐.................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ได้รับเงินจาก โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่ อประชาชนในพื้นที่เขต....... พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังรายการต่อไปนี้ :รายการ
- ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ บาท x ๒๐ บาทx ๑ มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๕ บาท x ๒๐ บาทx ๒ มื้อ)
การประชุม คณะกรรรมการ กขป. เขต ..... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สปสช. เขต ๔
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

จำนวนเงิน
บาท
สตางค์
๑,๔๐๐
๑,๐๐๐
-

จ่ายเงินแล้ว

จำนวนเงิน (…สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน…..)
(ลงชื่อ)… สุขชื่น ชื่นใจจัง…ผู้จ่ายเงิน
(…นางสุขชื่น ชื่นใจจัง…)
……๑๕… / …มกราคม… / ๒๕๖๐……….

๒,๔๐๐

-

(ลงชื่อ)….สดใส สุขภาวะนโยบาย…ผู้รับเงิน
(...นางสาวสดใส สุขภาวะนโยบาย…)
……๑๕… / …,มกราคม…… / ๒๕๖๐……….
๓๓

แบบ งข.๐๐๑/๒

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ …….…เดือน …………….……… พ.ศ. …….…..
ข้าพเจ้า …......................................................….……………. หน่วยงาน .......................................... ...............................................
อยู่บ้านพักเลขที่ …...........……. ถนน ………………........................ซอย ……………..……………. ตำบล/แขวง ………………...................
อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………..…...........ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เดินทางไปปฏิบตั งิ าน จังหวัด...............................
เพื่อ........................................................................................................................................ในระหว่างวันที่ …..............................
โดยออกเดินทางจากที่พักวันที่............................. เวลา …………. กลับถึงที่พักวันที่ …............................... เวลา......…… รวมเป็น
เวลา ….............วัน ……......ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทน /ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าตอบแทน /ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการร่วม/คณะทำงาน
เป็นเงิน …………....………… บาท
 ค่าตอบแทน วิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นเงิน …………....………… บาท
 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ระบุ.........................................................................
เป็นเงิน …………............…… บาท
๒. ค่าที่พัก  พัก เดี่ยว ……………… บาท x ……………. คืน
เป็นเงิน ………………………. บาท
 พักคู่ ………………… บาท x ………….…. คืน
เป็นเงิน ………………………. บาท
พักคู่ กับ ………………………………..............…ชื่อโรงแรม ………......…………………………….
๓. ค่าพาหนะ
 ค่ารถทัวร์/รถไฟ
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าน้ำมันรถยนต์ ระยะทาง................................... ทะเบียนรถ..................
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าเครื่องบินแนบใบเสร็จรับเงินพร้อม Boarding Pass หรือ E-Ticket
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าน้ำมัน/ทางด่วน (กรณีเช่ารถเท่านั้น)
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าพาหนะ (แท็กซี่/รถรับจ้าง).....................................................................
เป็นเงิน .……..…...….....…...บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................................……..
เป็นเงิน……………….…………บาท
๔.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุรายการ) ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
เป็นเงิน....………………………บาท
รวมทั้งสิ้น (..........................................................................)
รวมเป็นเงิน
บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการจ่าย …........….. ฉบับ และรายงานการเดินทางข้างต้นเป็นความจริงและจำนวนเงินที่ขอเบิก
ถูกต้องตามระเบียบ
ลงชื่อ....................................................ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)
.............. /............... / .................

ลงชื่อ …………………………….....………..ผู้รับเงิน
(...................................................)
............... /................./................

๓๔

แบบ งข.๐๐๑/๒
๐๐๑/๒

(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับเงิน
วันที่…๑๕…เดือน…มกราคม…พ.ศ.…๒๕๖๐...
ข้าพเจ้า …นายพัฒนา กระบวนการ .........................….…….. หน่วยงาน ....สำนักงานจังหวัด.................................................
อยู่บ้านพักเลขที่ … ๓๕๗ ... ถนน ..ศรีสุริโยทัย.....………ซอย ………………………..… ตำบล/แขวง …ทะเลชุบศร…………….........
อำเภอ/เขต…เมือง…………………จังหวัด…ลพบุรี…………........ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เดินทางไปปฏิบตั งิ าน จังหวัด...สระบุรี..................
เพื่อ ...ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐... ในระหว่างวันที่… ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐…
โดยออกเดินทางจากที่พักวันที่ ..๑๕ มกราคม ๒๕๖๐... เวลา…๐๗.๐๐ น.. กลับถึงที่พักวันที่ …๑๕ มกราคม..๒๕๖๐... เวลา
๑๘.๐๐.. น. รวมเป็นเวลา ….๑.....วัน ……......ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
เป็นเงิน …………..………… บาท
 ค่าตอบแทน กรรมการ/เลขานุการร่วม/คณะทำงาน
เป็นเงิน ………๑,๕๐๐….. บาท
 ค่าตอบแทน วิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นเงิน …………..………… บาท
 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ระบุ.........................................................................
เป็นเงิน …………..........…… บาท
๒. ค่าที่พัก  พัก เดี่ยว ……………… บาท x ……………. คืน
เป็นเงิน ………………………. บาท
 พักคู่ ………………… บาท x ………….…. คืน
เป็นเงิน ………………………. บาท
พักคู่ กับ ………………………………..............…ชื่อโรงแรม ………......…………………………….
๓. ค่าพาหนะ
จ่ายเงินแล้ว
 ค่ารถทัวร์/รถไฟ
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าน้ำมันรถยนต์ ระยะทาง ๑๐๐ กม x ๕ บาท (ไป-กลับ) ทะเบียนรถ ๒ กฉ ๒๓๕ ลพบุรี เป็นเงิน ………๕๐๐…… บาท
 ค่าเครื่องบินแนบใบเสร็จรับเงินพร้อม Boarding Pass หรือ E-Ticket
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าน้ำมัน/ทางด่วน (กรณีเช่ารถเท่านั้น)
เป็นเงิน ……………………… บาท
 ค่าพาหนะ(แท็กซี่/รถรับจ้าง).......................................................................
เป็นเงิน .……..…...…......…...บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………...
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................................……..
เป็นเงิน ……………….…………บาท
๔.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบุรายการ) ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
เป็นเงิน....………………………บาท
รวมทั้งสิ้น (................-สองพันบาทถ้วน-...............)
รวมเป็นเงิน
๒,๐๐๐ บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการจ่าย …........….. ฉบับ และรายงานการเดินทางข้างต้นเป็นความจริงและจำนวนเงินที่ขอเบิก
ถูกต้องตามระเบียบ
(ลงชื่อ)…...สุชชื่น ชื่นใจจัง ...…ผู้จ่ายเงิน
(…นางสุขชื่น ชื่นใจจัง…)
……๑๕… / …มกราคม… / ๒๕๖๐……

(ลงชื่อ)…พัฒนา กระบวนการ …ผู้รับเงิน
(…นายพัฒนา กระบวนการ …)
……๑๕… / …มกราคม… / ๒๕๖๐…

๓๕

แบบ งข.๐๐๒

รายงานการเงินประจำงวด ที่ .............
โครงการ...................................................................................................................... .............................................................
ข้อตกลงเลขที่ สช. .......................... ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อ ตกลง ตั้งแต่......................................ถึง .................................
กิจกรรมหลักในงวดนี้
๑) .........................................................................................................................................................................
๒) .........................................................................................................................................................................
๓) .........................................................................................................................................................................
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้

รายได้ 
๑. เงินคงเหลืองวดก่อน ยกมา
(ถ้ามี)
= ……………..…
๒. เงินรับจาก สช. งวดนี้ = …………….….
๓. ภาษีเงินได้ค่าตอบแทน ร้อยละ ๑ ที่ สช.หัก
ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งให้ก่อน = ………………..
๔. ดอกเบี้ยรับ
= ………….……
๕. เงินรับอื่นๆ (ถ้ามี)
= …………..……

รายจ่าย 
๑.ยอดเงินติดลบงวดก่อนยกมา
(ถ้ามี) =…….........................
๒.กิจกรรม ๑) = ……...........…….....
๓. กิจกรรม ๒) = ……...........…….....
๔. กิจกรรม ๓) = ……...................…
๕. กิจกรรม ๔) = …………………….
๖. รายจ่ายอื่นๆ (ระบุ)
........................= ………………..….

รวมรายรับ = ……...........……............

รวมรายจ่าย = ……...........…….......

คงเหลือ 
๑.เงินสดในมือ
= ………………
๒.เงินในบัญชีธนาคาร =……………..

รายได้ หัก รายจ่าย (-) = .......

ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไปเป็นงวดที่ ................
เป็นจำนวนเงิน ...................................... บาท
(..............................................................................................บาท) เพื่อดำเนินกิจกรรมหลักงวด ต่อไป ดังต่อไปนี้
๑)..........................................................................................................................................................
๒)..........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สช. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการและ
ขอรับรองรายงานข้างต้น

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

ลงชื่อ .......................................เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
(...............................................)
............../............../...............

๓๖

แบบ งข.๐๐๒

(ตัวอย่าง) รายงานการเงินประจำงวด ที่ ...๑....
โครงการ...พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต...... พ.ศ. ๒๕๖๐...........................................
ข้อตกลงเลขที่ สช. ...๖๐-ข-๐๐๑......... ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่....๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...ถึง..๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ .....
กิจกรรมหลักในงวดนี้
๑) ....การจัดทำฐานข้อมูล...................................................................................................................................................................................
๒) ....การสื่อสารประชาสัมพันธ์...........................................................................................................................................................................
๓) ....การประชุมทีมเลขานุการร่วม.....................................................................................................................................................................
๔) ....การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน.............................................................................. ...................................................
๕).....การบริหารจัดการ....................................................................................................... ...............................................................................
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้
รายได้ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 
๑. เงินคงเหลืองวดก่อน ยกมา
๑. ยอดเงินติดลบงวดก่อนยกมา
๑.เงินสดในมือ
= …๒,๕๕๐.-………
(ถ้ามี)
= ………-……..…
(ถ้ามี) =……...-.......................... ๒.เงินในบัญชีธนาคาร = …๖๖,๐๐๐.-.…..
๒. เงินรับจาก สช. งวดนี้ = …๔๘๐,๐๐๐….…. ๒. กิจกรรม ๑) = …๑๐,๐๐๐.-…..........
๓. ภาษีเงินได้ค่าตอบแทน ร้อยละ ๑ ที่ สช.หัก
๓. กิจกรรม ๒) = …๕๐,๐๐๐.-..…….....
ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งให้ก่อน = ………๙๐๐.-……… ๔. กิจกรรม ๓) = …๔๕,๐๐๐.-...........…
๔. ดอกเบี้ยรับ
= ………-….……
๕. กิจกรรม ๔) = …๒๐๐,๕๕๐.-……….
๕. เงินรับอื่นๆ (ถ้ามี)
= ………-…..……
๖. กิจกรรม ๕) = …๑๐๕,๐๐๐.-……….
๗. รายจ่ายอื่นๆ (ระบุ)
........................ = ………………..….
รายได้ หัก รายจ่าย (-) =
รวมรายรับ = ..…๔๗๙,๑๐๐.-........……....
รวมรายจ่าย = …๔๑๐,๕๕๐.-............
.....๖๘,๕๕๐.-.....
ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไปเป็นงวดที่ ....๒........
เป็นจำนวนเงิน ......๖๔๐,๐๐๐................................ บาท
(..............-หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-................) เพื่อดำเนินกิจกรรมหลักงวดต่อไป ดังต่อไปนี้
๑).......การประชุมทีมเลขานุการร่วม....................................................................................................................................................................
๒).......การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน................................................................................................................................
๓).......การทำงานวิชาการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น.............................................................................. ....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สช. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาทุ กประการและขอ
รับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .........นายสุดเขต เห็นชอบมอบ...........ผู้รับการสนับสนุน
(........นายสุดเขต เห็นชอบมอบ............)
...๖.../..มีนาคม.../...๒๕๖๐....

ลงชื่อ .........โปร่งใส จริงจริงนะ ..........เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
(..นางสาวโปร่งใส จริงจริงนะ..)
...๖.../.มีนาคม.../...๒๕๖๐....

๓๗

แบบ งข.๐๐๓

รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ
โครงการ...................................................................................................................................................................................
ข้อตกลงเลขที่ สช. ..................................... ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่ ............................ถึง...............................
๑. รายรับ : มีรายละเอียดดังนี้
เงินสนับสนุน งวดที่ ๑ ……………………………………………….. บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ ๒ ……………………………………………….. บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ ๓ ……………………………………………….. บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ ๔ ……………………………………………….. บาท
ดอกเบี้ยรับ

……………………………………………….. บาท
รวมรายรับ ……………………………………………….. บาท

๒. รายจ่าย : มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. ชื่อกิจกรรม (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒)
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

งบที่อนุมัติ (บาท)

งบที่ใช้จริง (บาท)

ดังนั้นคงเหลือเงิน (รายรับ – รายจ่าย) = ..................................................................... บาท
กรณีมีเงินสนับสนุนโครงการคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยรับ กรุณาแจ้ง สช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ..................................................... ผู้รับการสนับสนุน
(........................................................)
ในกรณีที่รับการสนับสนุนตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงินด้วย

ข้าพเจ้า............................................................... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่.......................... ........ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ...................................................................................
(..................................................................................)
โปรดแนบ : สำเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี / งบการเงิน / รายงานสรุปผลการตรวจสอบ / อื่นๆ อันได้จากการตรวจสอบบัญชี
โปรดเก็บ : เอกสารกระดาษทำการ (working paper) เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียกตรวจ

๓๘

แบบ งข.๐๐๓

(ตัวอย่าง) รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ
โครงการ...พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต...... พ.ศ. ๒๕๖๐...........................................
ข้อตกลงเลขที่ สช. ...๖๐-ข-๐๐๑.........ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่...๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...ถึง…๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐........
๑. รายรับ : มีรายละเอียดดังนี้
เงินสนับสนุน งวดที่ ๑ …………………๔๘๐,๐๐๐.-…………….. บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ ๒ …………………๖๔๐,๐๐๐.-………………บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ ๓ …………………๓๒๐,๐๐๐.-…………….. บาท
เงินสนับสนุน งวดที่ ๔ …………………๑๖๐,๐๐๐.-…………….. บาท
ดอกเบี้ยรับ ……………………๒,๓๔๐.-…………….. บาท
รวมรายรับ …………………๑,๖๐๒,๓๕๐………….. บาท
๒. รายจ่าย : มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกิจกรรมหลัก

งบที่อนุมัติ (บาท)
๕๐,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.๒๐๐,๐๐๐.๕๐๐,๐๐๐.๑๔๐,๐๐๐.๓๐๐,๐๐๐.๓๖๐,๐๐๐.-

๑. การจัดทำฐานข้อมูล..
๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
๓. การประชุมทีมเลขานุการร่วม
๔. การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๕. การทำงานวิชาการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น

๖. ค่าบริหารจัดการ
๗. ค่าตอบแทน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

งบที่ใช้จริง (บาท)
๕๐,๐๐๐.๕๐,๐๐๐.๑๙๕,๕๕๐.๔๙๗,๒๕๐.๑๓๖,๐๐๐.๒๘๘,๓๖๐.๓๖๐,๐๐๐.๑,๕๗๗,๑๖๐.-

ดังนั้นคงเหลือเงิน (รายรับ – รายจ่าย) = ...........๑,๖๐๒,๓๕๐ -๑,๕๗๗,๑๖๐ =....๒๕,๑๙๐.-................... บาท
กรณีมีเงินสนับสนุนโครงการคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยรับ กรุณาแจ้ง สช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ลงชื่อ.....สุดเขต เห็นชอบมอบ...... ผู้รับการสนับสนุน
(นายสุดเขต เห็นชอบมอบ)
ในกรณีที่รับการสนับสนุนตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงินด้วย

ข้าพเจ้า............................................................... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่.......................... ........ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ...................................................................................
(..................................................................................)
โปรดแนบ : สำเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี / งบการเงิน / รายงานสรุปผลการตรวจสอบ / อื่นๆ อันได้จากการตรวจสอบบัญชี
โปรดเก็บ : เอกสารกระดาษทำการ (working paper) เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียกตรวจ

๓๙

แบบ รข. ๐๐๑
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ ............
โครงการ.............................................................................................................. ....................................................................
ข้อตกลงเลขที่ สช. ................................... ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่.................................ถึง...........................
1) วันที่รายงาน .......................................................
2) ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทียบกับแผนงาน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ปัญหาและอุปสรรค

3) ประเมินสถานการณ์  เป็นไปตามแผนงาน หรือ  ล่าช้ากว่ากำหนด
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................... ...........
4) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์
▪ ระยะสั้น ............................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................
▪ ระยะยาว .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
5) แผนงาน/กิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการในงวดต่อไป
..................................................................................................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .
6) ข้อคิดเห็นอื่นๆ . ........................................................................................................... .................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ ผู้รับการสนับสนุน
(....................................................)

๔๐

แบบ รข. ๐๐๑
(ตัวอย่าง) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ ....๑........
โครงการ...พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต..๔.... พ.ศ. ๒๕๖๐...............................
ข้อตกลงเลขที่ สช. ...๖๐-ข-๐๐๑.........ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่...๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...ถึง…๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐........
๑) วันที่รายงาน ......๖ มีนาคม ๒๕๖๐.................................................
๒) ความก้าวหน้าโครงการเมื่อเทียบกับแผนงาน
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
๑. การจัดทำฐานข้อมูล
ได้ฐานข้อมูล จำนวน ๑ ฐาน
๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ได้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ กขป. ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การสรรหา และ
ประชาชนรับรู้ การจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน
๓. การประชุมทีมเลขานุการร่วม เกิดการเชื่อมประสาน
เลขานุการกับอีก ๓ หน่วยงาน
เพื่อเป็นทีมเลขานุการของ
กขป.
๔. การประชุมคณะกรรมการเขต เกิดกลไกการพัฒนานโยบาย
สุขภาพเพื่อประชาชน
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในระดับเขต ในการ
ค้นหาประเด็นหรือปัญหา
สุขภาพได้อย่างน้อยปีละ ๒
ประเด็น
๕. การทำงานวิชาการเพื่อ
ได้ข้อมูลวิชาการที่สนับสนุน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น
การดำเนินงานของ กขป. ไม่
น้อยกว่า ๒ เรื่อง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ได้ฐานข้อมูล ๑ ฐาน
ได้ผู้สมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
ไม่มี

เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีม
เลขานุการร่วม ๔ หน่วยงาน

ไม่มี

ได้ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
จำนวน ๑ ประเด็น

ไม่มี

ได้ข้อมูลวิชาการสนับสนุน การ
ดำเนินงานของ กขป. จำนวน
๑ เรื่อง

ไม่มี

๓) ประเมินสถานการณ์  เป็นไปตามแผนงาน หรือ  ล่าช้ากว่ากำหนด
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................... ...........
๔) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์
▪ ระยะสั้น ................-.......................................................................................................
▪ ระยะยาว ...............-..........................................................................................................
๕) แผนงาน/กิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการในงวดต่อไป
........๑) ประชุมคณะกรรมการเขตเพื่อสุขภาพประชาชน……………………………………………………………………………..
........๒) ประชุมทีมเลขานุการการร่วม……………………………………………………………………………………………………....
........๓) ค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตพื้นทีต่ ่อเนือ่ ง...………………………………………...
........๔) ร่วมทำงานวิชาการเพือ่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพต่อเนือ่ ง...…………………………………...

๔๑

๖) ข้อคิดเห็นอื่นๆ ......................................................................................................................... .........................................
ลงชื่อ................................................. ผู้รับการสนับสนุน
(...................................................)

๔๒

แบบ รข. ๐๐๒
วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ ...........................
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.๐๐๑)
 รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.๐๐๒)
 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบั เงินงวดก่อนถึงวันสิน้ งวดงานนัน้ ๆ)
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับข้อตกลง).............................................................................................. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ.......................................................................................
........................................................................................................................................................... ......................................
ข้อตกลงเลขที่ สช.......... - ข - ....... งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิน้ ............................ บาท มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่
....................................................... นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการในกิจกรรมงวดที่ ............... (งวดที่ผ่านมา) เรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหน้าทีแ่ นบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งทีส่ ่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ............ จำนวน
.........................................บาท (..........................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

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

๔๓

(ตัวอย่าง)

แบบ รข. ๐๐๒

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ ...๒......
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.๐๐๑)
 รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.๐๐๒)
 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบั เงินงวดก่อนถึงวันสิน้ งวดงานนัน้ ๆ)
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับข้อตกลง) นายสุดเขต เห็นชอบมอบ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขต ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑ งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ .- บาท มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการในกิจกรรมงวดที่ ๑ (งวดที่ผ่านมา) เรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหน้าทีแ่ นบมาพร้อมนี้
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งทีส่ ่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน
๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ........สุดเขต เห็นชอบมอบ.........ผู้รบั การสนับสนุน
(นายสุดเขต เห็นชอบมอบ)

๔๔

แบบ รข. ๐๐๓
วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ............ ชุด,
แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน................... ชุด และ ผลงานอืน่ (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเพื่อการสนับสนุน
โครงการ).......................... จำนวน .............ชุด
 สมุดลงบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึน้ ในโครงการ (แบบ บข.๐๐๑)
 รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.๐๐๒)
 รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบ งข.๐๐๓)
 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบั เงินงวดทุกงวดจนถึงวันสิน้ สุดงวดงาน)
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับข้อตกลง).............................................................................................. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ........................................................................................................................
ข้อตกลงเลขที่ สช......... - ข - ......... งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิน้ .................................. บาท มี ร ะยะเวลาดำเนิน งานตั้ ง แต่
.............................................................. นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอนำส่ง ผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ดังสิ่งที่ส่งมา
ด้ ว ยข้ างต้ น แ ล ะข ออ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ าย งวด สุ ดท้ า ย/ ขอ คื นเงิ น จำ น วน ........................................................ บ า ท
(..........................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ลงชื่อ......................................................ผู้รับการสนับสนุน
(..........................................................)

๔๕

แบบ รข. ๐๐๓

ตัวอย่าง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ จำนวน .....๓....... ชุด
แผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน.........๑.......... ชุด และ ผลงานอืน่ (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเพื่อการ
สนับสนุนโครงการ) จำนวน ......-.......ชุด
 สมุดลงบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ -รายจ่ายที่เกิดขึน้ ในโครงการ (แบบ บข. ๐๐๑)
 รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข. ๐๐๒)
 รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบ งข. ๐๐๓)
 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบั เงินงวดทุกงวดจนถึงวันสิน้ สุดงวดงาน)
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับข้อตกลง)......นายสุดเขต เห็นชอบมอบ........................ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนิน โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต ๔
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑ งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิน้ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท มีระยะเวลาดำเนินงาน
ตั้งแต่ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอนำส่ง ผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ดังสิ่งที่ส่งมา
ด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดสุดท้าย/ขอคืนเงิน จำนวน ๒๕,๑๙๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ลงชื่อ........สุดเขต เห็นชอบมอบ.........ผู้รบั การสนับสนุน
(นายสุดเขต เห็นชอบมอบ)

๔๖

แบบ รข. ๐๐๔
วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.๐๐๑)
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับข้อตกลง).................................................................................................... ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนิน โครงการ.......................................................................................................
ข้อตกลงเลขที่ สช......... - ข - ........ งบประมาณสนั บสนุ นโครงการทั้งสิ้น .......................... บาท มี ระยะเวลาดำเนิน งานตั้ งแต่
..................................................... นั้น
ข้า พเจ้ ามี ค วามประสงค์จ ะ ขอขยายเวลาดำเนิ น งานโครงการ เนื่ อ งจาก................................................................
................................................................................................................................................................................................. กำหนดเวลา
ที่ขอขยายเวลา ตั้งแต่ ......................... ถึง .......................... (ระยะเวลาเริ่มต้นที่ข อขยายเวลา - ระยะเวลาสิ้นสุด ที่ขอขยาย) ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า จะดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิน้ ภายในเวลาที่ขอขยายข้างต้นนีอ้ ย่างเต็มความสามารถ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ................................................... ผู้รับกา รสนับสนุน
(............................................................)

๔๗

แบบ รข. ๐๐๔

ตัวอย่าง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.๐๐๑)
ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับข้อตกลง)..........นายสุดเขต เห็นชอบมอบ..................................... ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชนใน
พื้นที่เขต ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑ งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิน้ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท มี
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจาก การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ง านวิ ช าการเกี่ย วกั บ
ประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นทีย่ ังไม่ชัดเจน จึงทำให้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิง นโยบายล่าช้า ยังไม่ค รบขั้ นตอน ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตาม
แผนการปฏิ บัติง านที่ กำหนดไว้ จึ งไม่ สามารถดำเนินการได้ทั นตามกำหนดระยะเวลาที่ ระบุไว้ ในโครงการ ดังนั้ น ข้ าพเจ้าจึ งได้
กำหนดเวลาทีข่ อขยายเวลา ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ระยะเวลาเริ่มต้นที่ขอขยายเวลา - ระยะเวลาสิ้นสุด ที่ ข อ
ขยาย) ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิน้ ภายในเวลาที่ขอขยายข้างต้นนีอ้ ย่างเต็มความสามารถ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ........สุดเขต เห็นชอบมอบ......... ผู้รับการสนับสนุน
(นายสุดเขต เห็นชอบมอบ)

บข.๐๐๑

ตัวอย่าง
สมุดเงินสดอันแสดงรายการรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ
โครงการ พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขต ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ ๑) การจัดทำฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ๒) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ๓) การประชุมทีมเลขานุการร่วม
ลำดับ
๑
๒
๓
๕
๖

๗
๘

วันที่

รายการ

๒๘ พ.ย.๕๙ รับเงินงวด (๔๘๐,๐๐๐ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ๙๐๐)
๓๐ พ.ย.๕๙ จ่ายค่าจ้างผู้ประสานงาน
เดือน พย. ๕๙
๓๐ พ.ย.๕๙ จ่ายค่าจ้างเลขานุการ
เดือน พย. ๕๙
๒ ธ.ค.๕๙ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์
สำนักงาน
๗ ธ.ค.๕๙ จ่ายเงินค่าอาหารและ
เครื่องดื่มจัดประชุม
เลขานุการร่วมฯ
๗ ธ.ค. ๕๙ จ่ายเงินค่าพาหนะผู้เข้า
ประชุมฯ
๑๔ ธ.ค.๕๙ จ่ายค่าประชุมเตรียมการ
จัดทำฐานข้อมูล
คณะกรรมการ กชป.
รวม

รับ

กิจกรรมที่ ๕) การบริหารจัดการกิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ ๔) การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
จ่าย

๔๗๙,๑๐๐

๔๗๙,๑๐๐

งบประมาณที่ได้รับ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

คงเหลือ
๔๗๙,๑๐๐

รายรับ
เงินงวด
ดอกเบี้ยรับ
๔๗๙,๑๐๐

ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมที่ ๕

๑๕,๐๐๐

๔๖๔,๑๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๔๔๙,๑๐๐

๑๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔๔๕,๑๐๐

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

๔๔๒,๑๐๐

๓,๐๐๐

๑,๐๐๐

๔๔๑,๑๐๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๔๓๙,๑๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๓๙,๑๐๐

๒,๐๐๐

๔๗๙,๑๐๐

๕๐

-

๒,๐๐๐

-

๔,๐๐๐

-

๓๔,๐๐๐

สัญญาจ้าง
หัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต.....
สัญญาเลขที่ สช.ญ. ๖๐ - .................
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มูลนิธิ/สมาคม..............................................................ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ .......หมูท่ .่ี ......
ถนน.......................ตำบล..........................อำเภอ......................จังหวัด............................ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
........................................................ เมื่อวันที่.................เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง มูลนิธิ/สมาคม
.................................................โดย ................................................................. ตำแหน่ ง...........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ..................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ........หมู่ที่.......ถนน.................ตำบล....................อำเภอ..................จังหวัด.................. ถือบัตร
ประจำตัวประชาชนเลขที่ ....................................ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บัตรหมดอายุ
วันที่.....................................ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานต่อไปนี้
๑. เป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑.๑ บริหารจัดการการประชุมและกิจกรรมตามแผนงานร่วมของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อ ประชาชน เช่น ประสานให้เกิ ดการกำหนดระเบีย บวาระการประชุ มแบบมี ส่วนร่ว ม
การเตรียมการประชุมทั้งด้านการจัดการและเนื้อหาสาระ การจัดประชุม และสรุปผล
การประชุม เป็นต้น
๑.๒ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต..........
๑.๓ บริหารจัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนในพื้นที่เขต............ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกำหนด
๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต.......
มอบหมาย
โดยการปฏิบัติงาน หมายรวมถึง ทั้งในและนอกสำนักงานฯ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน มีระยะเวลา
ดำเนินการ ตั้ง แต่วันที่ ..........................ถึงวั นที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และผู้รับ จ้างมีค วามประสงค์จ ะรับจ้า งทำงาน
ดังกล่าวข้างต้น
๕๑

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ผู้ ว่ าจ้ า งตกลงจ้ า ง แ ละผู้ รับ จ้ า งตกลงรั บ จ้ า ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามรายล ะเอี ย ดที่ ก ำหนดไว้ ใ น
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดั งต่อไปนี้
ภาคผนวก ก : ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
ภาคผนวก ข : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ภาคผนวก ค : ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑
๑
๑

หน้า
หน้า
หน้า

เอกสารแนบท้า ยสัญ ญาดัง กล่า วข้างต้นให้ ถือเป็นส่ว นหนึ่ งของสัญญานี้ ในกรณีที่มี ความขัดแย้งกั น
ระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจ ฉัยของผู้วา่ จ้าง
สัญ ญานี้ ท ำขึ้ น ๒ ฉบั บ มี ข้อ ความถูก ต้ องตรงกัน คู่ สั ญ ญาได้อ่ านและเข้ า ใจข้อ ความในสั ญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สญั ญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................ผู้ว่าจ้าง
(.......................................)
มูลนิธิ/สมาคม..................................

ลงชื่อ.................................................ผู้รับจ้าง
(......................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.......................................)

ลงชื่อ...................................................พยาน
(.......................................)

๕๒

เงื่อนไขประกอบสัญญา
๑. ข้อความทั่วไป
๑.๑ ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
งานซึ่ งผู้รับจ้า งจะต้องปฏิบั ติต ามสั ญญานี้ (ต่ อไปในสั ญญาเรีย กว่า “งาน”) ให้ เป็นไปตามข้ อกำหนด
รายละเอียดการจ้างดำเนินงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.
๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม
ในการปฏิบัติ งานตามสัญ ญานี้ ผู้ รับจ้า งจะต้อ งเคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๓ หัวเรื่อง
ชื่อ หั ว เรื่ อ งของเงื่ อนไขของสั ญ ญาข้ อ หนึ่ งข้ อ ใด จะไม่ถื อ ว่ าเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเงื่อ นไขของสัญ ญา
ข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่ น
ใดของสัญญานี้
๑.๔ การบอกกล่าว
บรรดาคำบอกกล่ าวหรือ การให้ความยินยอมหรื อความเห็นชอบใดๆ ตามสัญ ญานี้ ต้องทำเป็นหนังสื อ
และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ
- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่ อยู่
ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้
ผู้ว่าจ้าง

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้รับจ้าง

:

โทรศัพท์

:

มูลนิธิ/สมาคม/.......................................
ที่อยู่.............................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ชื่อ-นามสกุล..............................................
ที่อยู่.........................................................
..................................................................
..................................................................
๕๓

๒. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา
๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา
สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อคู่สัญญาได้ลงนาม
๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันที่....(นับถัดจากวันที่ลงนาม)........
๒.๓ วันสิ้นสุดของสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ถ้ามีเหตุ จำเป็นต้อ งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขสัญญา ให้ทำเป็ นหนังสื อตามแบบและพิ ธีการเช่นเดียวกั บ
การทำสัญญานี้ หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
๒.๕ การโอนงาน
๒.๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรื อละทิ้งงาน ให้ ผู้อื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามสัญญานี้แทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อ น
และแม้ จ ะได้ รับ ค วามยิ น ยอมดั ง กล่ า ว ผู้ รับ จ้ า งก็ ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอ บ อย่ า งเต็ ม ที่ ต ามสั ญ ญานี้ ต่ อ ไป
ทุกประการ
๒.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญ ญานี้ให้แก่ผู้อื่ น โดยไม่ได้รับ ความยินยอม
จากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ
๒.๖ การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
๒.๖.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง
(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ
หรื อ ด้ ว ยค วามเอาใจใส่ เท่ า ที่ พึ งคาด ห มาย ได้ จ าก ผู้ รับ จ้ า งในระดั บ เดี ย วกั น ห รื อ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อ สั ญญา และเงื่ อนไขที่ ก ำหนดในสั ญ ญานี้ ในกรณี เ ช่นนี้ ผู้ว่ าจ้ า งจะบอกกล่ าวให้ ผู้ รับ จ้า งทราบถึ งเหตุ ผ ล
ที่จ ะบอกเลิ ก สัญ ญา ถ้ า ผู้รับ จ้า งมิ ไ ด้ด ำเนิ นการแก้ ไขให้ ผู้ ว่ าจ้ างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ ) วั น
นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผรู้ ับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับ จ้างต้องหยุดปฏิบัติ งานทันที และดำเนินการทุกวิถี ทาง เพื่อ ลดค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่
อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด
(ข) ผู้ว่ าจ้ างอาจมีห นัง สือ บอกกล่ าวให้ผู้ รับ จ้า งทราบล่ วงหน้ าเมื่ อใดก็ ได้ ว่า ผู้ว่ าจ้า งมี เจตนา
ที่จ ะระงั บการทำงานทั้ง หมด หรือ แต่ บ างส่ว น หรื อ จะบอกเลิ กสั ญ ญา ในกรณี ที่ ผู้ว่ าจ้ างจะบอกเลิ กสั ญ ญา
การบอกเลิกสัญ ญาดัง กล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ ) วัน นั บจากวั นที่ผู้รับ จ้างได้ รับหนัง สือบอก
กล่ า วนั้ น ห รื อ อ าจเร็ ว กว่ า หรื อช้ า ก ว่ า ก ำห นด เวล านั้ นก็ ไ ด้ แ ล้ ว แต่ คู่ สั ญ ญาจะท ำค วามต กล งกั น
๕๔

เมื่ อ ผู้รับ จ้ างได้ รับ หนั ง สื อบอกกล่ าวนั้ นแล้ ว ผู้ รับจ้ า งต้ อ งหยุ ด ปฏิ บั ติ งานทันที แ ละดำเนิ นการทุ ก วิถี ท าง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด
๒.๖.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สญั ญาระบุไว้
ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้ า ง
มิได้ดำเนินการแก้ไ ขให้ผู้รับจ้างพอใจ ภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้ น
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
๒.๖.๓ เหตุสุดวิสัย
(ก) “เหตุ สุ ดวิ สัย ” หมายความว่า เหตุใ ดๆ อั นจะเกิด ขึ้นก็ดี จะให้ผ ลพิบั ติก็ ดี ไม่มี ใครจั กอาจ
ป้อ งกั นได้ แม้ทั้ ง บุ ค คลผู้ ต้ องประสบหรื อ ใกล้ จ ะต้ อ งประสบเหตุ นั้นจะไดจัด การระมั ด ระวั ง ตามสมควร
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น
(ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัยคู่สัญญา
ฝ่ายนั้นจะต้ องบอกกล่ าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน ๑๔ (สิบสี่) วัน นั บแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น และคู่สัญญา
ฝ่ายที่ ได้รับแจ้ งต้อ งพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดั งกล่ าวว่า เป็นเหตุสุ ดวิสั ยหรื อไม่ แล้ว แจ้ง ให้คู่ สัญญาฝ่า ยแรก
ทราบภายในเวลาอันควร
(ค) ในระหว่างที่ มีเหตุสุด วิสัย เกิดขึ้ นให้ หน้า ที่และความรับ ผิดชอบของทั้ งคู่สัญ ญาทั้ งสองฝ่า ย
ระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จ ะระบุไว้ในสั ญญานี้เป็นประการอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างมีสิท ธิจะได้รับการขยายเวลา
ทำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
(ง) ในกรณีที่ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิ บัติงาน หรือ ยินยอมให้มี การปฏิบัติง านตาม
สัญญานี้ได้ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ (หกสิบ) วั น
นับจากวั นแจ้งเหตุสุ ดวิ สัยตามข้อ (ข) คู่สัญ ญาแต่ ละฝ่ าย มีสิ ทธิบ อกเลิก สัญ ญาได้โดยส่ งคำบอกกล่ าวไปยั ง
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
๒.๗ สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราว หรือบอกเลิกสัญญา
๒.๗.๑ เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราวตามสัญญาข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่า จ้างจะจ่ายเงิ น
ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
๒.๗.๒ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันบอกเลิกสัญญา
๒.๗.๓ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่ ก ำหนดในภาคผ นวก ข . ให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ า ง โด ยคำนวณตั้ ง แต่ วั นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านจนถึ ง วั นบอ ก
เลิกสัญญา รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทาง และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง
๕๕

ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ ผู้รับจ้างด้วย อย่างไรก็ตามเงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิ น
ยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ข. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้
๒.๗.๔ เมื่ อมี ก ารเลิ กสั ญ ญาตามข้ อ ๒.๖.๓ (ง) ผู้ ว่า จ้า งจะชำระค่า จ้า งตามสั ด ส่ว นที่ เ ป็นธรรม
และเหมาะสมตามที่ก ำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ ผู้รับจ้ าง โดยคำนวณตั้ง แต่ วันเริ่มปฏิบั ติง านจนถึ งวันเลิ ก
สัญญา
๓. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง
๓.๑ ผู้รับ จ้างจะต้ องใช้ค วามชำนาญ ความระมัด ระวัง และความขยันหมั่นเพีย ร ในการปฏิบัติ งาน ตาม
สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
๓.๒ ค่ า จ้า งซึ่ งผู้ ว่ าจ้ างจะชำระแก่ ผู้รับ จ้า งตามภาคผนวก ข . นั้ น เป็ นค่า ตอบแทนเพี ย งอย่ างเดี ย ว
ซึ่งผู้รับจ้า งจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิ บัติง านตามสัญ ญานี้ ผู้รั บจ้า งจะต้ องไม่ รับค่ านายหน้า ทางการค้ า ส่ วนลด
เบี้ ย เลี้ ย ง เงิ นช่ว ยเหลื อ ใดๆ โดยตรงหรือ โดยอ้ อ ม หรื อ สิ่ง ตอบแทนใดๆ ในส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ สั ญ ญานี้
หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิ น้าที่ตามสัญญานี้
๓.๓ ผู้ รับ จ้างจะต้อ งไม่มี ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่ าโดยตรงหรื อโดยอ้อ มในเงินค่าสิ ท ธิ เงิ นบำเหน็ จ
หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของ หรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบั ตรหรือได้รับการคุ้มครองมา
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน เป็นหนังสือที่ผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์ หรือเงิ น
เช่นว่านั้นได้
๓.๔ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นเอ กสารทุ ก ฉบั บ ซึ่ ง ผู้ รับ จ้ า งได้ ทำขึ้ น เกี่ ย วกั บ สั ญ ญานี้ ให้ ต กเป็ น ของผู้ ว่ าจ้ า ง
บรรดาเอ กสารที่ ผู้ รับ จ้ า งได้ จั ด ทำขึ้ น เกี่ ย วกั บ สั ญ ญานี้ ให้ ถื อ เป็ นความลั บ แ ละให้ ต กเป็ น กรรมสิ ท ธิ์
ของผู้ว่าจ้ าง ผู้รับ จ้างจะต้อ งส่ง มอบบรรดาเอกสารดั งกล่ าวให้แก่ ผู้ว่า จ้างเมื่อสิ้ นสุ ดสัญ ญานี้ ผู้รับจ้า งอาจเก็ บ
สำเนาเอกส ารไว้ กั บ ตนได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ น ำข้ อ ค วามในเอ กสารนั้ น ไป ใช้ ใ นกิ จ การอื่ นที่ ไม่ เ กี่ ย วกั บงาน
ที่รับจ้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน
๓.๕ บรรดาเครื่องมือ เครื่อ งใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้ง หลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ ผู้รับจ้างใช้หรือซึ่งผู้รับจ้า ง
ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้วา่ จ้างและต้องทำ
เครื่องหมาย แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้ าง ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่ างเหมาะสม
ตามระเบียบของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างผู้รับจ้างเท่านั้น
เมื่อทำงานเสร็จ หรือมีการเลิกสัญญา ผู้ รับจ้างจะต้อ งทำบัญชี แสดงรายการเครื่องมือเครื่อ งใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทั้ งหลายข้างต้น ที่ ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ ายไปเก็บ รักษา ตามคำสั่ง ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดูแ ล
เครื่ องมื อเครื่อ งใช้ และวัส ดุอุ ปกรณ์ ดังกล่า ว อย่างเหม าะสม ตลอดเวลาที่ค รอบครอง แล้ วต้ องคื นเครื่อ งมื อ
เครื่องใช้และวัสดุอุ ปกรณ์ ดังกล่าว ให้ครบในสภาพดีต ามความเหมาะสม โดยต้ องรับ ผิดชอบต่อความสู ญหาย
๕๖

หรือความเสีย หายที่ เกิดขึ้น ยกเว้นการเสื่ อมสภาพจากการใช้ งานตามปกติ แต่ไม่ต้ องรับผิ ดชอบ สำหรั บความ
เสื่อมสภาพตามปกติ
๔. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผวู้ ่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้อง โดยบุคคลที่สาม อันเกิดจากความผิดพลาด
หรือการละเว้นไม่กระทำการของผู้รับจ้าง
๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือ สิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
๕. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่า จ้างจะมอบข้อ มูล และสถิ ติต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้ อง ซึ่งผู้ ว่า จ้างมีอ ยู่ให้ แก่ ผู้รับจ้า งโดยไม่คิด มูล ค่า และ
ภายในเวลาอันควร
ในกรณีที่ ผู้รับจ้างร้ องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้ างจะให้ค วามช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
๖. ค่าจ้าง
๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ข.
๖.๒ ในกรณีที่ ผู้รับ จ้างต้ องปฏิบัติ งานอย่า งใดอย่างหนึ่ง เพิ่ม เติมนอกเหนือ จากที่ระบุในภาคผนวก ก.
เนื่องจากมีเหตุ ใดๆ นอกเหนื อจากการควบคุมของผู้รับจ้ างเกิดขึ้น และซึ่งผู้รับจ้างไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้
หรือเนื่องจากคู่ สัญ ญาได้ ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขงาน อันสื บเนื่อ งมาจากการร้ องเรี ยนของฝ่า ยผู้ว่ าจ้า ง
ผู้รับจ้างจะได้รับค่า จ้างรวมทั้ งค่าใช้จ่ ายที่เบิกคื นได้ (ถ้า มี) เพิ่มเติ มโดยคำนวณตามอัตราเดีย วกับอัตราที่ระบุใ น
ภาคผนวก ข.
๖.๓ ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและความล่าช้านั้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เป็นพิเศษ
ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติมนั้น
๗. ค่าปรับ
หากผู้รับ จ้างไม่สามารถดำเนินการส่ งมอบงานภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสั ญญา ผู้ รับจ้ างจะต้อ ง
ชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ต่ำกว่ า
วันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕๗

๘. การชำระเงินให้ผู้รับจ้าง
การจ่ ายเงิ น ตามเงื่อ นไขแห่ ง สัญ ญานี้ ผู้ ว่ าจ้ างจะสั่ง จ่ ายเป็ นเช็ค หรื อการโอนเงิ นเข้ า บัญ ชี เงิ นฝาก
ธนาคาร ของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างตกลงเป็นผู้ รับภาระเงินค่า ธรรมเนียมหรือ ค่าบริ การอื่ นใดเกี่ยวกับการโอน
ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

๕๘

ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน เขต.......
----------------------------------------------------------------

เป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑. เป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑.๑ บริ ห ารจัด การการประชุ มและกิ จ กรรมตามแผนงานร่ว มของคณะกรรมการเขตสุ ขภาพเพื่ อ
ประชาชน เช่น ประสานให้เกิดการกำหนดระเบียบวาระการประชุม แบบมีส่วนร่วม การเตรียมการประชุมทั้งด้า น
การจัดการและเนื้อหาสาระ การจัดประชุม และสรุปผลการประชุม เป็นต้น
๑.๒ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑.๓ บริหารจัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ ประชาชนใน
พื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ และสำนั กงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติกำหนด
๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสุขภาพเขตเพื่อประชาชน เขต.....มอบหมาย
๒. การปฏิบัติงาน หมายรวมถึง ทั้งในและนอกสำนักงาน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
.................................สิ้ นสุ ด วันที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๖๐ โดยมีจ ำนวนวั น ปฏิ บั ติง านไม่น้อ ยกว่ าเดื อ นละ ๑๐ วั น
วันละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในอัตราค่าตอบแทนวันละ ๑,๕๐๐.- บาท คิดเป็นเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ผลงานที่นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันที่ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัตงิ านตามข้อกำหนด
รายละเอียดการจ้างดำเนิ นงาน ข้อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็ นรายวัน โดยแนบเป็นเอกสารเพื่อเบิ ก
เงินค่าจ้างรายเดือน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๔. การเบิกจ่าย เบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน

๕๙

ภาคผนวก ข.
วันทำสัญญาวันที่ ....................................
๑. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ าย และผู้รับจ้า งตกลงรั บเงินค่ าจ้าง ในอัตราค่าตอบแทนเดื อนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในอั ต รา
ค่าตอบแทนวันละ ๑,๕๐๐ บาท
๒. ผลงานที่ส่งมอบ
สรุปจำนวนวัน ที่ปฏิ บัติงานและสรุปผลการปฏิ บัติงานตามข้ อกำหนดรายละเอีย ดการจ้างดำเนินงาน
ข้อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ผู้ว่ า จ้า งอาจจะยึ ดหน่ ว งเงินค่ า จ้า งงวดใดงวดหนึ่ง ไว้ก็ ได้ หาก ผู้ รับ จ้ างปฏิ บั ติง านไม่ เป็ นไปตาม
กำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก. และจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

๖๐

(ที่อยู่) เลขที่...... หมู่ที่ ..... ถนน........
ตำบล...................................
อำเภอ.................. จังหวัด..............
โทรศัพท์ ..................................
เรื่อง ขอเสนอราคาจ้าง
เรียน ประธานมูลนิธิ.../นายกสมาคม............
ข้าพเจ้า......................... ขอเสนอราคาจ้างดำเนินงานเป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขต...........โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงานดังนี้
๑. เป็นผู้ประสานงานให้แก่ทีมเลขานุการ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑.๑. บริ หารจัด การการประชุม และกิ จ กรรมตามแผนงานร่ว มของคณะกรรมการ เขตสุข ภาพเพื่ อ
ประชาชน เช่ น ประสานให้ เกิ ดการกำหนดระเบี ยบวาระการประชุม แบบมีส่ วนร่ว ม
การเตรีย มการ
ประชุมทั้งด้านการจัดการและเนื้อหาสาระ การจัดประชุม และสรุปผลการประชุม
๑.๒ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑.๓ บริหารจัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนิ นงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน
พื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติกำหนด
๒. การปฏิบัติงาน หมายรวมถึง ทั้งในและนอกสำนักงาน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
..............................สิน้ สุ ดวั นที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๖๐ ไม่ น้อยกว่า เดือ นละ ๑๐ วัน (ไม่ น้อยกว่า วันละ ๓ ชั่ว โมง)
ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ผลงานที่ นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันพร้อมรายละเอีย ดตามข้ อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
ข้อ ๑-๒ พร้อมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
กำหนดยืนราคา ๓๐ วัน
ราคาที่เสนอนี้ไม่สามารถลดลงได้อีก
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................)
วันที่......./............/..........
๖๑

สัญญาจ้าง
ผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต.....
สัญญาเลขที่ สช.ญ. ๖๐ - .................
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มูลนิธิ/สมาคม....................................................ตั้งอยู่เลขที่...........หมู่ที่..............
ถนน...........................ตำบล.............................อำเภอ..............................จังหวัด..................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..............................................เมื่อวันที่.................เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง
มูลนิธิ/สมาคม ......................................................... โดย ........................................................................ ตำแหน่ง
....................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ.....................................
อยู่บ้านเลขที่ ..............................................................................................................ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ .............................ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บัตรหมดอายุ วันที่.............................
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานต่อไปนี้
๑. เป็นผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑.๑ งานประสานคณะกรรมการ กขป. และเลขานุการร่วมของ กขป. เขต........
๑.๒ งานเลขานุการ บริหารจัดการภายในสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต.......
๑.๓ งานประสานภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนในพื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต......... และหัวหน้า
สำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต........มอบหมาย
โดยปฏิ บั ติ ง านทั้ งภายในและภายนอกสำนั ก งานฯ มี ระยะเวลาดำเนิ นการ ตั้ ง แต่ วั นที่
.......................ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และผู้รับจ้างมีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ผู้ ว่ าจ้ า งตกลงจ้ า ง แ ละผู้ รับ จ้ า งตกลงรั บ จ้ า ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามรายล ะเอี ย ดที่ ก ำหนดไว้ ใ น
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปนี้
ภาคผนวก ก : ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
ภาคผนวก ข : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ภาคผนวก ค : ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
๖๒

จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑
๑
๑

หน้า
หน้า
หน้า

เอกสารแนบท้ ายสัญ ญาดัง กล่าวข้ างต้น ให้ถือ เป็นส่ว นหนึ่ง ของสัญ ญานี้ ในกรณี ที่มีความขัด แย้งกั น
ระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้วา่ จ้าง
สัญ ญานี้ ท ำขึ้ น ๒ ฉบั บ มี ข้อ ความถูก ต้ องตรงกัน คู่ สั ญ ญาได้อ่ านและเข้ า ใจข้อ ความในสั ญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สญั ญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ...................................................ผู้ว่าจ้าง
(.......................................)
มูลนิธิ/สมาคม.....................

ลงชื่อ.................................................ผู้รับจ้าง
(......................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.......................................)

ลงชื่อ...................................................พยาน
(.......................................)

๖๓

เงื่อนไขประกอบสัญญา
๑. ข้อความทั่วไป
๑.๑ ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
งานซึ่ง ผู้รับจ้ างจะต้อ งปฏิบั ติ ตามสั ญญานี้ (ต่ อไปในสั ญญาเรีย กว่ า “งาน”) ให้เ ป็นไปตามข้ อกำหนด
รายละเอียดการจ้างดำเนินงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.
๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม
ในการปฏิ บัติ งานตามสั ญญานี้ ผู้รับ จ้างจะต้อ งเคารพและปฏิบั ติต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศต่าง ๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๓ หัวเรื่อง
ชื่อ หั ว เรื่อ งของเงื่ อ นไขของสั ญ ญาข้ อ หนึ่ งข้ อ ใด จะไม่ ถื อ ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเงื่อ นไขของสั ญ ญา
ข้อนั้น หรือ นำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้ อความในข้ อนั้นๆ หรือ ข้อความอื่ น
ใดของสัญญานี้
๑.๔ การบอกกล่าว
บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือ และ
จะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ
- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร แล้วยืนยั นเป็นหนังสือ โดยเร็วไปยัง ชื่อและที่อยู่
ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้
ผู้ว่าจ้าง

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้รับจ้าง

:

โทรศัพท์

:

มูลนิธิ/สมาคม/........................................
ที่อยู่.............................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ชื่อ-นามสกุล..............................................
ที่อยู่.........................................................
..................................................................
..................................................................
๖๔

๒. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา
๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา
สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อคู่สัญญาได้ลงนาม
๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันที่....(นับถัดจากวันที่ลงนาม)........
๒.๓ วันสิ้นสุดของสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ถ้ามีเหตุจ ำเป็นต้องมีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขสัญ ญา ให้ท ำเป็นหนั งสือตามแบบและพิธีการเช่ นเดียวกั บ
การทำสัญญานี้ หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
๒.๕ การโอนงาน
๒.๕.๑ ผู้ รับ จ้ างจะต้อ งไม่ ใ ห้ ช่ว งงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรื อละทิ้ งงาน ให้ ผู้ อื่ นเป็ นผู้ ท ำงาน
ตามสัญญานี้ แทน ไม่ว่า ทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางส่วนด้ว ยประการใดๆ โดยไม่ไ ด้รับความยิ นยอมจากผู้ว่าจ้างก่อ น
แล ะแ ม้ จ ะได้ รับ ค วามยิ นย อ มดั ง กล่ า ว ผู้ รับ จ้ า งก็ ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอ บอ ย่ า งเต็ ม ที่ ต ามสั ญ ญานี้ ต่ อ ไป
ทุกประการ
๒.๕.๒ ผู้รับ จ้างจะต้องไม่โอนสิท ธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้ แก่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับ ความยินยอมจากผู้
ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ
๒.๖ การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
๒.๖.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง
(ก) ผู้ว่าจ้างมี สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่ าจ้างเห็นว่ าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ งานด้วยความชำนาญ
หรื อ ด้ ว ย ค วามเอ าใจใส่ เท่ า ที่ พึ งค าด ห มายได้ จ ากผู้ รับ จ้ า งในระดั บ เดี ย ว กั น ห รื อ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อ สั ญ ญา และเงื่ อ นไขที่ กำหนดในสัญ ญานี้ ในกรณี เช่ นนี้ ผู้ว่ า จ้า งจะบอกกล่ าวให้ ผู้ รับ จ้า งทราบถึ ง เหตุ ผ ล
ที่จ ะบอกเลิ ก สั ญ ญา ถ้ าผู้ รับ จ้า งมิไ ด้ ด ำเนิ นการแก้ ไ ขให้ ผู้ ว่ าจ้ า งพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิ บ ) วั น
นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่ าจ้างมีสิท ธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้รั บจ้ าง เมื่อที่ ผู้รับจ้า ง
ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบตั ิงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด
(ข) ผู้ ว่า จ้า งอาจมี หนั ง สือ บอกกล่า วให้ผู้ รับ จ้ างทราบล่ วงหน้า เมื่ อใดก็ ได้ ว่ าผู้ ว่ าจ้ างมีเ จตนา
ที่จ ะระงับ การทำงานทั้ งหมด หรือ แต่ บางส่ ว น หรือ จะบอกเลิ กสั ญ ญา ในกรณี ที่ ผู้ ว่า จ้ างจะบอกเลิก สั ญ ญา
การบอกเลิ กสัญ ญาดั งกล่ าวจะมีผลในเวลาไม่ น้อยกว่า ๖๐ (หกสิ บ) วั น นับ จากวันที่ ผู้รับจ้ างได้ รับหนังสื อบอก
กล่ า ว นั้ น ห รื อ อ าจเร็ ว ก ว่ า ห รื อ ช้ า ก ว่ า ก ำห นดเว ลานั้ น ก็ ไ ด้ แ ล้ ว แ ต่ คู่ สั ญ ญ าจะท ำค วามต ก ลง กั น
๖๕

เมื่ อ ผู้ รับ จ้ า งได้ รับ หนั งสื อ บอกกล่ าวนั้ นแล้ ว ผู้ รับ จ้ างต้ อ งหยุ ด ปฏิ บั ติ ง านทั นที แ ละดำเนิ นการทุ ก วิ ถี ท าง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด
๒.๖.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสั ญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ป ฏิบัติหน้าที่ความรับผิด ชอบตามที่สัญญาระบุไว้
ในกรณีเช่นนี้ผู้รับ จ้างจะมีหนังสือ ถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผ ลในการขอเลิกสั ญญา ถ้าผู้ว่าจ้า ง
มิได้ดำเนิ นการแก้ ไขให้ผู้รับจ้างพอใจ ภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ ) วัน นับ แต่วันที่ ได้รับหนั งสือบอกกล่าวนั้ น
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
๒.๖.๓ เหตุสุดวิสัย
(ก) “เหตุสุ ดวิ สัย ” หมายความว่ าเหตุใดๆ อันจะเกิด ขึ้นก็ดี จะให้ ผลพิบั ติก็ ดีไ ม่มี ใครจัก อาจ
ป้ อ งกั นได้ แม้ ทั้ งบุ ค คลผู้ ต้ อ งประสบหรื อ ใกล้ จ ะต้ อ งประสบเหตุ นั้นจะได้ จั ด การระมั ด ระวั ง ตามสมควร
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น
(ข) ถ้าคู่ สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ต ามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุ สุดวิสัย คู่สัญญา
ฝ่ายนั้นจะต้อ งบอกกล่าวให้คู่สัญญาอี กฝ่ายหนึ่งทราบภายใน ๑๔ (สิบสี่) วั น นับแต่เหตุ นั้นเกิดขึ้น และคู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสดุ วิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สญั ญาฝ่ายแรกทราบ
ภายในเวลาอันควร
(ค) ในระหว่างที่มี เหตุ สุด วิสัย เกิด ขึ้นให้ หน้ าที่แ ละความรั บผิ ดชอบของทั้งคู่ สัญ ญาทั้ง สองฝ่า ย
ระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไ ว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อย่า งไรก็ตามที่ผู้รับ จ้างมีสิทธิจะได้รับการขยายเวลา
ทำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
(ง) ในกรณีที่ คู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่า ยหนึ่งไม่ สามารถปฏิ บัติง าน หรือ ยินยอมให้มีก ารปฏิบั ติงานตาม
สัญญานี้ ได้ทั้ง หมด หรือแต่เ พียงบางส่วนเนื่องจากเหตุสุ ดวิสัย ต่อเนื่อ งกันเป็ นเวลาเกินกว่ า ๖๐ (หกสิบ ) วัน นั บ
จากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีสิทธิบอกเลิ กสัญญาได้โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
๒.๗ สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราว หรือบอกเลิกสัญญา
๒.๗.๑ เมื่อ มีการระงั บการทำงานตามสั ญญานี้ชั่ว คราวตามสัญญาข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้ างจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน
๒.๗.๒ เมื่ อ มีก ารบอกเลิ กสั ญ ญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ก) ผู้ ว่า จ้า งจะชำระค่ า จ้า งตามส่ว นที่เ ป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันบอกเลิกสัญญา
๒.๗.๓ เมื่ อ มีก ารบอกเลิ กสั ญ ญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ ว่า จ้า งจะชำระค่ า จ้า งตามส่ว นที่เ ป็นธรรมและ
เห มาะสมที่ ก ำหนด ในภาคผ นวก ข . ให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ า ง โดย คำนวณ ตั้ ง แต่ วั นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านจนถึ ง วั นบอ ก
เลิกสัญญา รวมทั้งเงินชดเชยค่า เดินทาง และเงิ นค่าใช้ จ่ายที่ได้ ทดรองจ่ ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริ ง
ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างด้วย อย่างไรก็ ตามเงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้ว ทั้งหมดจะต้องไม่เกิ น
ยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ข. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้
๖๖

๒.๗.๔ เมื่ อ มี ก ารเลิ ก สั ญ ญาต ามข้ อ ๒.๖.๓ (ง) ผู้ ว่ า จ้ า งจะชำระค่ า จ้ า งต ามสั ด ส่ ว นที่ เ ป็ น ธรรม
และเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา
๓. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง
๓.๑ ผู้รับจ้ างจะต้อ งใช้ความชำนาญ ความระมั ดระวัง และความขยันหมั่ นเพียร ในการปฏิ บัติงาน ตามสัญญา
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และจะต้ องปฏิ บั ติห น้ าที่ ต ามความรับ ผิ ดชอบให้ส ำเร็จ ลุล่ ว งเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
๓.๒ ค่ า จ้ า งซึ่ ง ผู้ ว่ า จ้ า งจะช ำระแก่ ผู้ รับ จ้ า งตามภาค ผนวก ข. นั้ น เป็ นค่ า ตอ บแท นเพี ย งอย่ างเดี ย ว
ซึ่งผู้รับจ้า งจะได้รับ เกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่ว นลด เบี้ ย
เลี้ ย ง เงิ นช่ ว ยเหลื อ ใดๆ โดยต รงหรื อ โดย อ้ อ ม ห รื อ สิ่ ง ต อบแ ทนใด ๆ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญานี้
หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิ น้าที่ตามสัญญานี้
๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบำเหน็จ หรือ
ค่านายหน้าใดๆ ที่ เกี่ยวกั บการนำสิ่งขอ ง หรื อกรรมวิธีใดๆ ที่มีท ะเบีย นสิทธิ บัตรหรือได้รับการคุ้ มครองมาใช้
เพื่อวัตถุ ประสงค์ ของสัญ ญานี้ เว้นแต่คู่ สัญญาจะได้ตกลงกันเป็ นหนังสื อที่ผู้รับ จ้างอาจได้ผลประโยชน์ หรือเงิ น
เช่นว่านั้นได้
๓.๔ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นเอ ก ส ารทุ กฉ บั บ ซึ่ ง ผู้ รับ จ้ า ง ได้ ท ำขึ้ น เกี่ ย วกั บ สั ญ ญานี้ ให้ ตก เป็ น ข อ งผู้ ว่ าจ้ า ง
บรรดาเอก สารที่ ผู้ รับ จ้ า งได้ จั ด ทำขึ้ นเกี่ ย ว กั บ สั ญ ญานี้ ให้ ถื อ เป็ นค วามลั บ และให้ ต กเป็ นกรรมสิ ท ธิ์
ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผวู้ ่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนา
เอ กสารไว้ กั บ ต นได้ แต่ ต้ อ งไม่ น ำข้ อ ความในเอ กสารนั้ นไป ใช้ ใ นกิ จ การอื่ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ งานที่ รับ จ้ า ง
โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน
๓.๕ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุ ปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้า งได้จัดให้ผู้รับ จ้างใช้หรือซึ่ง ผู้รับจ้างซื้อมา
ด้ ว ยทุ นทรั พ ย์ ข องผู้ ว่ าจ้ า ง หรื อ ซึ่ ง ผู้ ว่ า จ้า งเป็ นผู้ จ่ า ยชดใช้ คื นให้ ถื อ ว่ า เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ ว่ า จ้ างแล ะ
ต้องทำเครื่อ งหมาย แสดงว่าเป็ นของผู้ว่าจ้า ง ผู้รับ จ้างต้ องใช้เ ครื่องมือเครื่ องใช้ และวั สดุอุป กรณ์ดั งกล่า วอย่ าง
เหมาะสม ตามระเบียบของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เพื่อ กิจการที่เกี่ ยวกับ การจ้างผู้รับจ้า ง
เท่านั้น
เมื่อทำงานเสร็ จ หรือ มีการเลิ กสัญญา ผู้รับ จ้างจะต้องทำบัญชี แสดงรายการเครื่องมื อเครื่อ งใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทั้ง หลายข้างต้ น ที่ยั งคงเหลืออยู่ และจัด การโยกย้า ยไปเก็ บรัก ษา ตามคำสั่งผู้ว่ าจ้าง ผู้รับจ้ างต้อ งดูแ ล
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างเหมาะสม ตลอดเวลาที่ครอบครอง แล้วต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้
และวัส ดุอุป กรณ์ดั งกล่าว ให้ค รบในสภาพดี ตามความเหมาะสม โดยต้องรับผิด ชอบต่ อความสูญหายหรื อความ
เสียหายที่เกิ ดขึ้น ยกเว้ นการเสื่อมสภาพจากการใช้ง านตามปกติ แต่ไ ม่ต้องรับผิด ชอบสำหรับ ความเสื่อมสภาพ
ตามปกติ
๖๗

๔. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้า งจะต้อ งชดใช้ ค่า เสีย หายให้ แก่ ผู้ว่า จ้า ง และป้ องกันมิให้ ผู้ว่ าจ้า งต้ องรั บผิ ดชอบในบรรดาสิ ทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่า ใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้อง โดยบุคคลที่สาม อั นเกิดจากความผิดพลาด
หรือการละเว้นไม่กระทำการของผู้รับจ้าง
๔.๒ ผู้รับ จ้างจะต้องรับ ผิดต่อ การละเมิดบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย หรือสิ ทธิใดๆ ในสิทธิ บัตรหรือลิขสิ ทธิ์ของ
บุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
๕. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่ า จ้ า งจะมอบข้ อ มู ล และสถิ ติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ผู้ ว่า จ้ า งมี อ ยู่ ให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ า งโ ดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และ
ภายในเวลาอันควร
ในกรณี ที่ ผู้รับ จ้า งร้ องขอความช่ วยเหลื อ ผู้ ว่า จ้า งจะให้ ความช่ ว ยเหลื อ อำนวยความสะดวกตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
๖. ค่าจ้าง
๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ข.
๖.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก. เนื่องจาก
มีเหตุ ใดๆ นอกเหนือ จากการควบคุม ของผู้ รับ จ้า งที่ เกิ ดขึ้ น และซึ่ งผู้ รับ จ้า งไม่อ าจคาดหมายล่ วงหน้า ได้ห รื อ
เนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงาน อันสืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะ
ได้รับค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ข.
๖.๓ ในกรณีที่ ความล่าช้ าเกิ ดจากฝ่ายผู้ว่ าจ้ างและความล่ าช้ านั้นทำให้ ต้อ งเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มขึ้ นเป็ นพิ เศษ
ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติมนั้น
๗. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้า งไม่ สามารถดำเนินการส่ง มอบงานภ ายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใ นสั ญญา ผู้ รับจ้ างจะต้ องชำระ
ค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้ อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ
๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๘. การชำระเงินให้ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเป็นเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน
ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้ น
๖๘

ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต.......
----------------------------------------------------------------

๑. เป็นผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑.๑ งานประสานคณะกรรมการ กขป. และเลขานุการร่วมของ กขป. เขต........
๑.๒ งานเลขานุการ บริหารจัดการภายในสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต.......
๑.๓ งานประสานภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนในพื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๔ ปฏิ บัติ งานอื่นที่ เกี่ ยวข้อ ง ตามที่ค ณะกรรมการเขตสุข ภาพเพื่ อ ประชาชน เขต....... และ
หัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต.........มอบหมาย
โดยปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่
......................ถึ งวั นที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ โดยมี เ วลาปฏิ บั ติ ง านไม่ น้อ ยกว่ าวั นละ ๗ ชั่ ว โมง ยกเว้ น
วันหยุดราชการ ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
๒. ผลงานที่ นำส่ง มอบคื อ สรุป จำนวนวัน และชั่ ว โมงที่ ป ฏิ บั ติง านและสรุ ป ผลการปฏิ บั ติง านตาม
ข้อกำหนด
รายละเอีย ดการจ้างดำเนินงาน ข้ อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็ นรายวัน โดยแนบเป็นเอกสาร
เพื่อเบิกเงินค่าจ้างรายเดือน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. การเบิกจ่าย เบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน

ภาคผนวก ข.
วันทำสัญญาวันที่ ....................................
๑. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับ เงินค่าจ้าง ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงต่อวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
๒. ผลงานที่ส่งมอบ
สรุปจำนวนวันและชั่วโมงที่ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดรายละเอียดการจ้าง
ดำเนินงาน ข้อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ผู้ว่า จ้า งอาจจะยึ ดหน่ว งเงิ นค่ าจ้า งงวดใดงวดหนึ่ งไว้ ก็ไ ด้ หาก ผู้รับจ้ างปฏิบั ติง านไม่เ ป็นไปตาม
กำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก. และจะจ่ายให้ต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

๗๐

(ที่อยู่) เลขที่...... หมู่ที่ ..... ถนน........
ตำบล...................................
อำเภอ.................. จังหวัด..............
โทรศัพท์ ..................................
เรื่อง ขอเสนอราคาจ้าง
เรียน ประธานมูลนิธิ.../นายกสมาคม......................
ข้า พเจ้า ......................... ขอเสนอราคาจ้ างดำเนิ นงานเป็ นผู้ ป ระสานงานสำนั กงานเขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน เขต....... โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงานดังนี้
๑. เป็นผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่
๑.๑ งานประสานคณะกรรมการ กขป. และเลขานุการร่วมของ กขป. เขต........
๑.๒ งานเลขานุการ บริหารจัดการภายในสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต.......
๑.๓ งานประสานภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนในพื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. โดยปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่
......................ถึ งวั นที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ โดยมี เ วลาปฏิ บั ติ ง านไม่ น้อ ยกว่ าวั นละ ๗ ชั่ ว โมง ยกเว้ น
วันหยุดราชการ ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. ผลงานที่นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันตามข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน ข้อ ๑-๒
และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยแนบเป็นเอกสารเพื่อเบิกเงินค่าจ้างรายเดือน โดยส่งมอบภายใน
วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
กำหนดยืนราคา ๓๐ วัน
ราคาที่เสนอนี้ไม่สามารถลดลงได้อีก

ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
วันที่......./............/..........
๗๑

ใบลงทะเบียน
ชื่อการประชุม................................................................................................................................................
วันที่ในการจัดประชุม..............................................................เวลา...............................................................
สถานที่ในการจัดประชุม.................................................................................................................................
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส ะดวก

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

ลายมือชื่อ

แบบ พด.๐๐๑.๓
(วงเงินการจัดหาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

บันทึกข้อความ
หน่วยงาน .......ศูนย์ประสานงานสุขภาพเขต...............................................................................
ที่ .............../................
วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.................
เรื่อง ขออนุมัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง.........................
เรียน หัวหน้าโครงการ..........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง (หากมีแนบท้าย)
ความเป็นมา
ด้วย งาน........................................................................ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
...............................................................................................................................................................................
ภายใต้กิจกรรม......................................โครงการ......................................................................
และในประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลั กเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ กำหนดว่า การจัดหาพัสดุลักษณะเฉพาะ ให้โครงการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะจัดหา
พัสดุจัดทำบันทึกคำขออนุมัติจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องแสดงรายการประกอบการพิจารณา
ประกอบ นั้น
ในการนี้ ................................จึ งใคร่ข ออนุมั ติจั ดซื้ อ/จั ดจ้ าง โดยมี รายละเอีย ดของการจั ดหาพั สดุ
ดังต่อไปนี้
๑.

วัตถุประสงค์หรือความจำเป็นในการจัดหาพัสดุ
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุทจี่ ะซื้อ/จ้าง (ใส่รายละเอียดหรือตามเอกสารแนบท้าย)
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
๓. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
.....(ระบุ วัน/เดือน/ปี หรือภายใน.................วันหลังจากลงนามในสัญญา)....
...............................................................................................................................................................................
๔. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามควรแก่กรณี
............................(ห้ามตัดทิง้ ถ้าไม่มใี ห้พมิ พ์วา่ –ไม่มี-)..........................
..............................................................................................................................................................................

๕.

งบประมาณ
ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น .................................บาท (..................................บาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากงบประมาณ สช. ภายใต้กิจกรรม........................................................................
โครงการ.......................................................................................................................................................
๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
ประกาศสำนั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีป ฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ กำหนดว่า สำหรับการตรวจรับพัสดุซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่ นบาทถ้วน) ให้ด ำเนินการโดยพนัก งาน ๑ คน สำหรับ การตรวจรั บพัสดุ ซึ่งมีว งเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
และให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน ๓ คน ดังนั้นจึงขอเสนอขอแต่งตั้งรายนามดังต่อไปนี้
๑)............................................. ตำแหน่ง........................................... ประธานกรรมการ
๒).............................................. ตำแหน่ง.............................................กรรมการ
๓).............................................. ตำแหน่ง.............................................กรรมการ
ข้อพิจารณา
๑) การจั ดหาพัสดุ ครั้งนี้ มีว งเงินในการจัด หาไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึ งเห็ นควรจัดหาโดยวิธี
ตกลงราคา
๒) งานพัสดุได้ติ ดต่อไปยัง บริษั ท/ห้าง/ร้าน................................... ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างทำพัสดุ
ดังกล่าว ซึ่งได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ...............................บาท (ตัวอักษรจำนวนเงิน)
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมั ติให้ จัด ซื้อ /จัด จ้าง ดัง รายละเอีย ดข้ างต้ น จำนวน..................เล่ม/ชิ้น/งาน โดยวิ ธีต กลง
ราคา กับ บริษัท /ห้าง/ร้าน.................................................................โดยเบิกจ่ ายเงินจากงบประมาณโครงการฯ
เป็นเงินทั้งสิ้น.................................................บาท (ตัวอักษรจำนวนเงิน)
๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอในข้อ ๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..........................................ผู้ขออนุมัติ
(.............................................)
ตำแหน่ง...........................................

ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติ
(.............................................)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าโครงการฯ..........
๗๔

สำนัก/ศูนย์/งาน................................

เลขที่เขต

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

เลขปี พ.ศ.

ที่ กขป.เขต ๑/๐๐๑/๒๕๕๙

ศูนย์ประสานงานสุขภาพเขต .....

เลขที่หนังสือ

วันที่ .............เดือน..................พศ.............
เรื่อง …………………………………..
เรียน …………………………………..
อ้างถึง (ถ้ามี) .................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ........................................... จำนวน.............ชุด
(เนื้อเรื่อง ความเป็นมา)....................................................................................... ............................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................
(เนื้อเรื่อง ข้อพิจารณา)……………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...........................................................
..............................................................................
(เนื้อเรื่อง ข้อเสนอ)…………………………………………………………………………………………………………….………….
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................
ขอแสดงความนับถือ

---------------------------(............................................)
หัวหน้าโครงการฯ
หน่วยงานงาน/ผู้ประสานงาน
โทร..........................................
โทรสาร...................................
อีเมล์........................................

๗๕

ศูนย์ประสานงานสุขภาพเขต ............ (จังหวัด.................................................................................................)
ที่อยู่........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร......................................อีเมล์..........................................เว็ ปไซด์......................................

ภาคผนวก ฉ แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด

๗๖

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔
ซอยติวานนท์ ๑๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
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สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

