
 
 

 

 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นท่ีเขต 
 

 
 
 
 
 

สนับสนุนการดำเนินงาน 
โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

คำนำ 
 
 

  การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้
พื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งต้องมีการสานพลังซึ่งกันและกัน ทั้งพลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรือ
ปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตพื้นที่   
 

โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต จึง 
เป็นโครงการฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกและ
การดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันพัฒนาโดยการถกแถลง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้และความคิดเห็น เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะร่วมกัน 
 

  คู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เล่มน้ี    สช.  ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของผู้รับการสนับสนุนโครงการ  เน้ือหาประกอบด้วย  ส่วนที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน  ส่วนที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติด้านนิติกรรม และการเงิน  ส่วนที่ ๓ การติดตาม การประเมินผล
โครงการ การขยายเวลาและการสิ้นสุดโครงการ และ ภาคผนวก  ได้แก่ แบบฟอร์ม และตัวอย่างต่าง  ๆ   
โดยหวังว่าจะสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ รับการสนับสนุนโครงการ และ สช. ทั้งน้ี 
เพื่อเกิดการประสานและการทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี  หากมีข้อแนะนำประการใด 
กรุณาแจ้งให้ สช. ทราบด้วย เพื่อจะได้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป จะเป็นพระคุณ  
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 

             หน้า 
คำนำ  
 

แนวทางการสนับสนุนโครงการ 
 ส่วนที่ ๑ แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน         ๔ 
 

 ส่วนที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติด้านนิติกรรม และการเงิน       ๑๖  
 

 ส่วนที่ ๓ การติดตาม การประเมินผลโครงการ และการขยายเวลา  
               การส้ินสุดโครงการ           ๑๙ 
 
ภาคผนวก              ๒๐ 
 
 ภาคผนวก ๑  แบบเสนอโครงการ          ๒๑ 
      

ภาคผนวก ๒  การจำแนกหมวดค่าใช้จา่ย เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จา่ย       
   และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ        ๒๓ 
 

ภาคผนวก ๓  เอกสารประกอบการทำข้อตกลงในกรณีต่าง ๆ       ๒๕ 
 

ภาคผนวก ๔  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ         ๒๖ 
 

ภาคผนวก ๕  เอกสารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ        ๒๗ 
 

ภาคผนวก ๖ แผนภูมิระยะทางระหวา่งจังหวดั        ๔๖ 
      
 
 
 



๔ 
 

ส่วนที่ ๑ 
แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 

 

๑.๑   ความเป็นมา 
 

ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรกรัฐบาล
เน้นเร่ืองความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม
ประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ไล่เรียงจากกรุงเทพมห านคร จังหวัดทุกจังหวัด 
อำเภอทุกอำเภอ สถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนครบทุกตำบล รวมทั้งพัฒนาและขยายการผลิต
บุคลากรสาธารณสุข  ในขณะเดียวกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยรับแนวคิดการสาธารณสุข
มูลฐานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และบทบาทของ ประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสาธารณสุขจากเดิมที่เน้นบทบาทของรัฐและวิชาชีพเป็นศูนย์กลาง มาเป็น
การพัฒนาสาธารณสุขบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ที่ผสมผสานเร่ืองสุขภาพเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีการขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  

 

การปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพมิได้หยุดอยู่เพียงเท่าน้ัน เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๓๕) เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้เชิงระบบรองรับการปฏิรูประบบและโครงสร้างต่าง ๆ  
ในระบบสุขภาพ   โดยในทศวรรษล่าสุดน้ี  ระบบสุขภาพได้ขยายความกว้างออกไปกว่าพรมแดนระบบ
สาธารณสุขเดิม  มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นผู้ เล่นร่วมจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกำกับต่าง ๆ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ  เป็นไปในทิศทาง “สุขภาพโดยคน
ทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล” (All for Health for Health for All)  มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การปฏิรูประบบสุขภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) จัดทำร่าง พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของประเทศที่ เน้นทิศทาง “สร้างนำซ่อม” (พ.ศ. ๒๕๔๓) มีการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพ้วเป็นองค์การ
มหาชน (พ.ศ. ๒๕๔๔) มีการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  โดยยึดระบบการอภิบาลแบบมีสว่นร่วมจากหลาย
ภาคส่วน (พ.ศ. ๒๕๔๕)  มีการออกกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการจาก ๓ ภาคส่วน ทำหน้าที่ส นับสนุนการพัฒนา
นโยบ ายส าธารณะเพื่อสุขภ าพแบบเน้นการมีส่วนร่วม ที่ เป็นการทำงานอภิบาลระบบ แบบเครือข่าย 
(Governance by Networking) ที่เชื่อมโยงกับการอภิบาลโดยรัฐ  

 

ปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศเป็นพหุลักษณ์เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น และมีแนวโน้มที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในระบบสุขภาพแห่งชาติให้หนุนเสริมการ
ทำงานซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในทิศทางสร้างนำซ่อม รวมทั้งกระจายอำนาจ



๕ 
 

และทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ  ร่วมมีบทบาทหน้าที่ในการอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และจัดการงานด้านสุขภาพมากขึ้น   

 

ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบ เร่ืองการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย  ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย (๑) การปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค  และการจัดการภัยคุกคามสุขภาพ ที่เน้นการปฏิบัติตามหลักการที่ เ รียกว่า “ทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ” (Health in All Policy)  (๒) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพองคร์วมและระยะยาว   (๓) การปฏิรูป
ระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ  (๔) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง และระบบหลักประกันสุขภาพ 
และ (๕) การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเน้นบทบาทการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  

 

ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
หลักด้านสุขภาพ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงาน
ประกันสังคม (สปส.)  และกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะพัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือเพื่อการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะต่อไป สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มติ ๘ “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”  ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่ามีประเด็นสำคัญที่ควร
ขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
พิจารณาเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป ได้แก่ การปฏิรูประบบสุขภาพในระยะ
เร่งด่วน เสนอให้จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ยึดโย งการ
ทำงานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน และการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะยาวเสนอ
ให้นำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘  “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูป
ประเทศไทย” เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มี
มติเห็นชอบกับข้อเสนอประเด็นสำคัญที่ควรขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพทั้ งในระยะเร่งด่วนและในระยะ
ยาวข้างต้น และได้เสนอเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ คสช. และหัวหน้า คสช. ได้อนุมัติการจัดตั้งเขต
สุขภาพเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ซึ่งต่อมา
ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้น จนมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตสุข ภาพเพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แ ละ (๘) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

 



๖ 
 

 การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน นับเป็นมิติใหม่ของการทำงานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้พื้นที่
ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องมีการสานพลังซึ่งกันและกัน ทั้งพลังปัญญา พลัง
สังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของป ระชาชนในเขตพื้นที่  โดย
จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมทางสุขภาพของเขตพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และมีการระดมสรรพกำลัง ทั้งองค์ความรู้ ความคิด และทรัพยากรในการขับเคลื่อนร่วมกัน
ก่อนจะนำไปปฏิบัติภายใต้กลไกหรือกฎระเบียบตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละคนต่อไป  
 

 
 

๑.๒ พัฒนาการของ “เขตสุขภาพ” ในอดีตถึงปัจจุบัน  
 

 การบริหารราชการแผ่นดิน จําแนกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภ าค จําแนกเป็นจังหวัด
และอําเภอ   ทั้งน้ี ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการกําหนดเขตตรวจราชการ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มี ๑๒ เขต เพื่อให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ในส่วนของกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันในระดับ
เขต (กลุ่มจังหวัด) เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์อนามัย  สํานักงานควบคุมโรคเขต เป็นต้น 
 

 

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้ปรับการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด (Cluster) หลายกระทรวงได้  
จัดแบ่ง เขตตรวจราชการ เป็น ๑๘ เขต รวมเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็น ๑๙ เขต  
นอกจากน้ี หน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ๆ ก็มีการจัดการแบบเขตเช่นกัน ได้แก่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) มีสํานักงานสาขาเขตพื้นที่ ๑๒+๑ (กทม.) เขต และภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐  ก็ได้กําหนดให้มีกรรมการสุขภาพภาคประชาชน จาก ๑๒ + ๑ เขต ด้วย  
 



๗ 
 

 ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ได้มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการแบบเขต โดย
กระทรวงสาธารณสุขเน้นด้านการบริการสุข ภาพ ในขณะที่ สปสช. เน้นการจัดการด้านการเงินการคลัง สรุป
สาระสําคัญ ได้ดังน้ี  

(๑)  การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้เ ร่ิมทดลองการดําเนินงานปรับรูปแบบการ
จัดบริการและการบริหารจัดการในลักษณะเขตสุขภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น  ๑๒ เขต แต่ละเขต
ครอบคลุม ๔ -๘ จังหวัด ประชากร ๔ -๖ ล้านคน เพื่อให้มีขนาดที่ เหมาะสม (Economy of scale) ในการ
จัดระบบการบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ได้ตรงกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เอื้อต่อการพัฒนาระบบส่งต่อ โดยมุ่งหวัง
เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ด้วยการมอบอํานาจเชิงปฏิบัติการให้ผู้ตรวจราชการเขต ผ่านการ
กําหนดตัวชี้วัด และกํากับติดตามการนํานโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขต  ทั้งน้ี การดําเนินนโยบายเขตสุขภาพมี
ความยืดหยุ่น โดยมีการปรับแนวทาง/กระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง มีตัวอย่างการดําเนินงานในการจัดระบบ
บริการรักษาพยาบาลโรคที่เป็นปัญหาของเขตสุขภาพต่าง ๆ เช่น การบริการรักษาพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด
ที่มีการเชื่อมเครือข่ายของสถานพยาบาลแต่ละระดับ ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
สถานพยาบาลในเครือข่าย ให้สามารถผ่าตัดโรคหัวใจและการสวนหัวใจ หรือการให้ยาละลายลิ่มเลือด ช่ วยลด
ระยะเวลาในการรอคิวผ่าตัดหัวใจ และเพิ่มการเข้าถึงให้ยาละลายลิ่มเลือด  ส่งผลให้อตัราตายจากโรคหัวใจลดลง 
หรือเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น  

(๒) การดําเนินงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ได้เร่ิมทดลองดําเนินการ
การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในเขตพื้นที่  สปสช.เขต ๙ 
นครราชสีมา และ สปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดบริการให้
ประชาชนเข้าถึงบริการที่จําเป็น และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ ด้วยการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบางรายการให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต (สปสช.เขต) 
กลไกหลักในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ คือ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งปัจจุบันมีการดําเนินการครบทุกเขตแล้ว  

 

การดําเนินงานเขตสุ ขภาพดังก ล่าว มีลัก ษณะเป็นการอภิ บาล โดยรัฐ ( Governance by 
government) คือ การบริหารจัดการโดยรัฐเป็นหลัก ในขณะที่กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ในยุคระบบสุขภาพพหุลักษณ์ต้องอาศัยการอภิบาลแบบเครือข่ายเป็นสําคัญ เพื่อเอื้อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และวิชาการ เข้ามาทํางานร่วมกันแบบหุ้นส่วน ( partnership) ได้อย่างแท้จริง แนวคิดการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนน้ี จึงแตกต่างกับแนวคิดเขตสุขภาพของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ  ที่มีอยู่เดิม  

 
 
 
 



๘ 
 

๑.๓  สาระสําคัญของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  
๑.๓.๑ หลักการสําคัญ  

๑.๓.๑.๑ ยึดประโยชน์สุข สุขภาวะประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง โดยทุกภาคส่วนที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สุขภาวะของคน ชุมชนและสังคม มีความเป็นเจ้าของ มีความผูกพัน ร่วมรับผิดชอบ 
(Collective Accountability) ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ประเด็นสุขภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อ จัดการ
สุขภาพในทุกมิติอย่างครบวงจร  

๑.๓.๑.๒ ยึด “หลักการ ทิศทาง และแนวทางสําคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การ
ปฏิรูปประเทศไทย” ตามมติ ๖.๘ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย (๑) การ
ปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการภัยคุกคามสุขภาพ (๒) การปฏิรูประบบ  
บริการสุขภาพ (๓) การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ (๔) การปฏิรูประบบการเงินการคลัง 
และระบบหลักประกันสุขภาพ และ (๕) การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ  

๑.๓.๑.๓ เป็นกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมตามภารกิจ โดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน (Area – 
Function - Participation: AFP)  

๑.๓.๑.๔ เน้นการประสานพลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ  
 

๑.๓.๒ เป้าประสงค์เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในระดับพื้นที่และสอดคล้องต่อความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน 
ครอบครัว และชุมชนในเขตพื้นที่ 

 

๑.๓.๓ วัตถุประสงค์  
๑.๓.๓.๑ เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้านสุขภาพของเขตพื้นที่  ชี้

ทิศทางและบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในด้านสุขภาพทุกมิติทั้งทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม 
ที่มุ่งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพทั้งภายในเขตพื้นที่และระหวา่งเขตพื้นที่  

๑.๓.๓.๒ เพื่อเป็นกลไกรองรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการกําหนดและจัดการสุขภาพ
ของตนเองในทุกมิติรวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะให้สังคม
เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดสมดุลในการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ ตลาด และเครือข่าย  

๑.๓.๓.๓ เพื่อจุดประกายและกระตุ้นให้องค์กรภาคีต่าง ๆ สามารถดําเนินงานบรรลุภารกิจของ
ตนได้อย่างมีประสิทธิผล  

๑.๓.๓.๔ เพื่อส่งเสริมแนวทางการกระจายอํานาจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพในการปฏิรูปประเทศไทย ในด้านการปฏิรูปการอภิบาลระบบ
สุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่ เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาพชุมชน ตามมติ ๖.๓ ของสมัชชาสุขภ าพแห่งชาติ คร้ังที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๕๖  



๙ 
 

๑.๓.๓.๕ เป็นกลไกเสริมพลังของหน่วยงานต่างๆ ที่มีปฏิบัติการในเขตพื้นที่และเอื้อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการสานพลัง (Synergy) เพื่อให้แต่ละหน่วยสามารถทํางานได้บรรลุตามภารกิจที่
หน่วยน้ันๆ รับผิดชอบ โดยให้ความสําคัญกับประเด็นที่เกี่ยวกบัสุขภาพตามแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสขุภาพ” 
(Health in All Policies)  

 

๑.๔ ภารกิจของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  
๑.๔.๑ สร้างพื้นที่บูรณาการการทํางานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และคุณภาพในการทํางานด้านสุขภาพของทุกมิติและลดความเหลื่อมล้ำ 
 

๑.๔.๒ ผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับความจําเป็นด้าน
สุขภาพ (Health needs) ของประชาชน เพื่อยกระดับสุขภาวะของประชาชนในเขตพื้นที่ น้ัน  ๆ โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลไกต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เพื่อความยั่งยืน  

 

๑.๔.๓ ร่วมกันอํานวยการเพื่อให้เกิดทิศทางบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพร่วมกันในเขตพื้นที่
ของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และภาคประชาสังคม โดยให้ความสําคัญกับภารกิจร่วมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยน  
ร่วมชี้ทิศทาง ร่วมบูรณาการ ร่วมระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรขับเคลื่อน เน้นเร่ืองที่เกินขีดความสามารถของ
จังหวัดหน่ึงจังหวัดใดจะทําได้เอง หรือเร่ืองที่กลุ่มจังหวัดตกลงร่วมกัน ทั้งน้ี ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมด้วย
การทําให้เกิดกระบวนการถกแถลง และกําหนดทิศทางร่วมกัน จากน้ันให้แต่ละหน่วยงานไปดําเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไก กฎหมาย ระเบียบ บทบาทภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจร่วมกันดําเนินงาน
ในส่วนที่ร่วมกันได้โดยใช้แผนปฏิบตัิการร่วมหรือโครงการร่วมเป็นเคร่ืองมือ   

 

๑.๕ ขอบเขตหรือการครอบคลุมของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จัดแบ่งเป็น ๑๒ เขต และกรุงเทพมหานครจัดเป็น ๑ เขต (หรือ  เป็น ๑๒+๑ 

เขต) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบพื้นที่การทํางานของภาคีหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทั้งน้ีอาจมีเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชนลักษณะอื่นเป็นกรณีพิเศษ คือ อาจมีเขตสุขภาพเพื่อประชาชนสําหรับการดําเนินงานในลักษณะ
เชิงประเด็นได้  



๑๐ 
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๑.๖ โครงสร้างกรรมการและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
 ในแต่ละเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน คณะหน่ึงเรียกโดยยอ่วา่ 
“กขป.” เพื่อรับผิดชอบในการดูแล ประสานงาน และสนับสนุน ให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับระบบสุขภาพในพื้นที่ 
 

๑.๖.๑  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๑ ถึงเขตพื้นที่  ๑๒ ป ระกอบ ด้วย  
กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปน้ี 

๑.๖.๑.๑ กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
(๑) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตพื้นที่ จำนวน

หน่ึงคน 
(๒) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตพื้นที ่จำนวนหน่ึงคน 
(๓) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 
(๔) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 
(๕) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที ่จำนวนหน่ึงคน 
(๖) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสีค่น 
(๗) ผู้แทนกรมบัญชกีลางในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 
(๘) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่  จำนวนหน่ึงคน 
(๙) ผู้แทนสำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  จำนวนหน่ึงคน 
(๑๐) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนหน่ึงคน 
(๑๑) ผู้แทนสำนักงานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติในเขตพื้นที ่ จำนวนหน่ึงคน 



๑๑ 
 

(๑๒) ผู้แทนผู้บริหารท้องถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นแต่ละประเภทในเขตพืน้ที่  
จำนวนประเภทละหน่ึงคน 

๑.๖.๑.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิและวิชาชีพ 
(๑๓) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้านสุขภาพในเขตพื้นที่  

จำนวนสองคน 
(๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่  จำนวนสี่คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน ด้าน
พัฒนาสังคมและชมุชนท้องถิน่ ด้านภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ด้านพัฒนาประชาชนกลุม่เปา้หมายเฉพาะ ด้านละไม่เกินหน่ึง
คน 

(๑๕) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที ่จำนวนสามคน 
(๑๖) ผู้แทนบุคลากรดา้นสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสองคน 

๑.๖.๑.๓ กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
(๑๗) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร

ในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 
(๑๘) ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร  ที่ปฏิบัติงาน 

ในเขตพื้นที่ จำนวนหกคน  ซึ่งมาจากกลุ่ม  เครือข่าย  หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสตรี ด้านคนพิการ 
ด้านผู้สูงอายุ  ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหน่ึงคน 

(๑๙) ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฏิบัติงาน 
ในเขตพื้นที่  ที่ดำเนินงานด้านอืน่ที่เกีย่วกับสขุภาพซึ่งมิใชต่าม  (๑๗)  จำนวนสี่คน 

(๒๐) ผู้แทนกลุ่มเครือขา่ยอาสาสมัครสาธารณสุข  ที่ปฏิบตัิงานในเขตพืน้ที่  จำนวนหน่ึงคน 
(๒๑) ผู้แทนกลุ่มเครือขา่ย  หรือองค์กรสื่อมวลชน ที่ปฏบิัติงานในเขตพื้นที ่ จำนวนหน่ึงคน   
(๒๒) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที ่ จำนวนหน่ึงคน 
(๒๓) ผู้แทนร้านยาที่ได้รับใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาในเขตพื้นที่  
            จำนวนหน่ึงคน 
(๒๔) ผู้แทนหอการค้าจังหวดัในเขตพื้นที ่ จำนวนหน่ึงคน 
(๒๕) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตพื้นที่  จำนวนหน่ึงคน 

 กรรมการเขตสขุภาพเพื่อประชาชน (กขป.) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสีป่ีนับตัง้แต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง การเลือกประธานกรรมการให้กรรมการประชุมและเลือกกันเอง โดยให้กรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นเปน็รองประธานกรรมการ จำนวนไม่เกินสองคน ทั้งน้ี ให้สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหง่ชาติรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที่เลขานุการของ กขป. และให้กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหง่ชาติ  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผิดชอบปฏบิัติหน้าที่เลขานุการร่วม  เพื่อ
อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏบิัตหิน้าทีข่อง  กขป. 
  



๑๒ 
 

๑.๖.๒ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ ประกอบด้วย กรรมการซึ่งคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปน้ี 

๑.๖.๒.๑  กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

โดยมีระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักซึง่รับผดิชอบงานเกีย่วกบัดา้นสุขภาพ  จำนวนสองคน 
(๔) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย  จำนวนสองคน 
(๕) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำนวนหน่ึงคน 
(๖) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวนหน่ึงคน 
(๗) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน่ึงคน 
(๘) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จำนวนหน่ึงคน 
(๙) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนหน่ึงคน 
(๑๐) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จำนวนสี่คน 
(๑๑) ผู้แทนกรมบัญชกีลาง  จำนวนหน่ึงคน 
(๑๒) ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม  จำนวนหน่ึงคน 
(๑๓) ผู้แทนสำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวนหน่ึงคน 
(๑๔) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวนหน่ึงคน  
(๑๕) ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเขตพื้นที่  จำนวนหน่ึงคน 

    ๑.๖.๒.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ 

(๑๖) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้านสุขภาพในเขตพื้นที่  

จำนวนสี่คน  

(๑๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ จำนวนสองคน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ  รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์  ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์  ด้านสื่อสารมวลชน ด้าน

พัฒนาสังคมและชมุชนท้องถิน่   ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น   ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้านละไม่เกิน

หน่ึงคน  

(๑๘) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสามคน 

(๑๙) ผู้แทนบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวนสองคน 

๑.๖.๒.๓ กรรมการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

 (๒๐)  กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหา
กำไรในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 



๑๓ 
 

(๒๑)  ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฏิบัติงาน 
ในเขตพื้นที่ จำนวนหกคน ซึ่งมาจากกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านสตรี ด้านคนพิการ 
ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหน่ึงคน 

(๒๒)  ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ปฏิบัติงาน 
ในเขตพื้นที่ ที่ดำเนินงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมิใช่ตาม (๒๑) จำนวนสองคน 

(๒๓) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 
(๒๔) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย  หรือองค์กรสื่อมวลชนในเขตพื้นที่  จำนวนหน่ึงคน  
(๒๕) ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชนในเขตพื้นที่ จำนวนหน่ึงคน 
(๒๖) ผู้แทนร้านยาที่ได้ รับใบอนุญาตขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ในเขตพื้นที่   

จำนวนหน่ึงคน 
(๒๗) ผู้แทนหอการค้าไทย จำนวนหน่ึงคน 
(๒๘) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนหน่ึงคน 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ให้ กขป. เขตพื้นที่ ๑๓ น้ันประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  กรรมการเขตสขุภาพเพื่อประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับนับตั้งแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการของ กขป. เขตพื้นที่ ๑๓ และให้กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป.  
 
๑.๗ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน มีดังต่อไปนี้ 
 ๑.๗ .๑  กำห นดเป้ าห มาย  ทิศท าง แล ะยุ ท ธศ าสต ร์ ในก ารด ำเนินการแล ะพัฒ นาเกี่ ย วกั บ  
ระบบสุขภาพในเขตพื้นที่  โดยบูรณาการภารกิจและอำนาจหน้าที่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในเขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้ องตามความจำเป็นของ 
ประชาชนและชมุชนในพื้นที ่ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบันโยบายของรัฐและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และ
นโยบายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 

 ๑.๗.๒  ดำเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ตาม 
ข้อ (๑.๗.๑) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในและภายนอกเขตพื้นที่ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ 
 

 ๑.๗.๓  เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๑.๗ .๔ ป ระส านง านกับ  ก ขป . ในเขตพื้ นที่อื่ น  เพื่ อ ให้ เกิด ก ารบู รณ าก ารงานด้ านสุ ขภ าพ  
ให้มีประสิทธิภาพ 



๑๔ 
 

 ๑ .๗ .๕  ติ ด ต ามแ ล ะป ระ เมินผ ล ก ารด ำเนินงานต าม เป้ าห มาย  ทิ ศท าง แ ล ะยุ ท ธ ศ าส ต ร์  
ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 

 ๑.๗.๖ รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
 
๑.๘  แนวทางการดำเนินงาน 

  ๑.๘.๑  ให้ความสำคัญกับการกำหนดเปา้หมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วม 
  

  ๑.๘.๒   พัฒนาวิธีการจัดการใหม่ ๆ เช่น การจัดการระบบการใช้ข้อมูลร่วม การทำแผนปฏิบัติการร่วม 
เพื่อบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น 

 

๑.๘.๓  วางแนวทางเชื่อมประสานกลไกแนวดิ่ง/แนวราบในพื้นที่ 
 

๑.๘.๔  เน้นการมีส่วนร่วมใหทุ้กภาคสว่นเข้ามาร่วมกันขบัเคลือ่น และการติดตามประเมินผล เพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้และยกระดับการทำงาน  

 

๑.๘.๕  อาจใช้เคร่ืองมือพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ต่าง ๆ   มีปฏิบัตกิาร และมีเวทีและเปลีย่นเรียนรู้  
 

๑.๘.๖  การสื่อสารในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
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ร ูปแบบของเขตสขุภาพเพ ือ่ประชาชน 



๑๕ 
 

ตาราง เปรียบเทียบลักษณะสำคัญระหว่างเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  
 

ลักษณะที่
สำคัญ 

เขตสุขภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

เขตพื้นที่ของ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

 
๑. โครงสร้าง 
คณะกรรมการ 

๑) คณะกรรมการอำนวยการ 
เข ตสุ ข ภ าพ  แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๑) คณะอนุกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพระดับเขต
พื้ น ที่  (อ ป ส ข .)แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  

๑)  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประช าชน (ก ขป .) แต่ งตั้งโด ย 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่
มี น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ห รือ รอ ง
นายกรัฐมนตรีที่นาย กรัฐมนต รี
มอบหมาย เป็นประธาน)   

 ๒) องค์ประกอบ เป็นผู้แท น
จาก ห น่ ว ย ง าน/อ งค์ ก รที่
เกี่ยวข้อ งกั บ ก ารจัดบ ริการ
สุขภาพ ดังน้ี 
- ผู้แทนจากฝ่ายผู้ให้บริการ 

สุขภาพภาครัฐ (ส่วนใหญ่มา
จาก กระทรว งส าธารณสุ ข ) 
และโรงพยาบาลเอกชน 
   - ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
- เครือข่ายสมัชชาประชาชน 

๒) องค์ประกอบ เป็นผู้แทนจาก 
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การจัดบ ริการ
สุ ข ภ าพ  แ ล ะก ารใช้ บ ริก าร
สุขภาพ ดังน้ี  
- ผู้แทนจากฝ่ายผู้ให้บริการ 

สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน  
- ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
    - ผู้แทนองค์กรประชาสังคม
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒) มีองค์ประกอบ มาจากผู้แทน
หน่วยงาน/องค์กรที่หลากหลาย 
จาก  ๓ ภ าคส่ว น ในสัด ส่ วนที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่  

- ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

- ภาควิชาการ/วิชาชีพ  

- ภาคประชาสังคม/เอกชน 

 ๓) ประธานกรรมการฯ คือ  
ผู้ ต รว จราช ก ารก ระท รว ง
สาธารณสุข 

๓) ประธาน อปสข. ได้มาจาก 
การคัดเลือกอนุกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานฯ 

๓) ประธาน กขป. ได้มาจากการ 
คัดเลือ กก รรมการคนห น่ึงเป็ น
ประธานฯ 

๒. การบริหาร 
สำนักงาน  
(ซึ่งเป็นหน่วย
เลขานุการ
คณะกรรมการ) 
และการ

๑) สำนักงานเขตสุขภาพ เป็น
ส่วนราชการภายในกระทรวง
สาธารณสุข 
๒) มีโครงสร้างอัตรากำลังซึ่ง
ปรับเกลี่ยม าจากหน่วย งาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข   

๑) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติเขตพื้นที่ เป็นหน่วยงาน
ภ า ย ใ น  ข อ ง ส ำ นั ก ง า น
หลักป ระกั นสุขภ าพแห่งชาติ  
(สปสช.) 
๒) มีโครงสร้างอัตรากำลังและ 

๑)  ก อ ง เล ข า นุ ก าร กิ จ ข อ ง
คณะก รรมการเข ตสุ ขภ าพเพื่ อ
ประชาชน เป็นเลขานุการร่วม ที่มี
ผู้แทนจากหน่วยงานหลักๆ ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. 
สช . แ ละอ งค์ ก รอื่ นต ามความ



๑๖ 
 

ลักษณะที่
สำคัญ 

เขตสุขภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

เขตพื้นที่ของ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

 
ดำเนินงาน ๓) งบประมาณการบริหาร 

และการดำเนินการทั้งหมดมา
จากกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานที่ ตั้งขึ้นในเขตพื้ นที่
อย่างเป็นทางการ  
๓) งบประมาณการบริหารและ 
การดำเนินการทั้งห มดมาจาก 
สปสช. 

เหมาะสมในเขตพื้นที่ 
๒) ไม่ มี โ ค รง ส ร้าง อั ต ราก ำลั ง
ประจำ เป็นการทำงานตามภารกิจ
หน้าที่ที่ตกลงและจัดแบ่งร่วมกัน  
๓) การประชุมคณะกรรมการฯใช้
งบ ป ระ มาณ จาก  ส ำ นั ก ง าน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.)ซึ่งได้รับจัดสรร ส่วนสถานที่
ทำงานของกองเลขานุการกิจใช้
ส ถ าน ที่ ข อ งห น่ ว ย ง าน ก อ ง
เล ข า นุก ารกิ จ ใ นพื้ นที่ ต ามที่
เห็นชอบร่วมกัน 
๔) งบป ระมาณดำเนินง านตาม
ประเด็น/ปัญหาที่กำหนดร่วมกัน 
ใช้ ทรัพย ากรในงานป ระจำขอ ง
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องมา
ท ำง านร่ว มกั น  ต ามบ ท บ าท /
รูปแบบที่ เห็นร่วมกัน หรืออาจมี
การทำโครงการเฉพาะเพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

๓. บ ท บ า ท
หน้าที่  

๑) บูรณาการงานระดับเขต
พื้ น ที่ ภ าย ใ น ก ระ ท รว ง
ส าธ ารณ สุ ข ทั้ งห มด  ต าม
แผนการบริหารจัดการระบบ
บริก ารสุ ข ภาพ  โด ยเฉ พาะ
ระบ บ ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ใน ก าร
รัก ษ า พ ย า บ าล  ( Service 
Plan) 
๒) การจัด แบ่งกลุ่มจังหวั ด
เป็ น ๑๒ เขต  ซึ่ งแต่ ละเข ต

๑) เป็นกลไกหลักในการบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
เขตพื้นที่ 
๒) สป สช. กระจายอำนาจการ
บ ริห ารจั ด ก ารเงิ นก อ งทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บาง
รายการให้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต (สปสช.เขต) เช่น งบ
ลงทุน งบบ ริการผู้ป่ วยใน งบ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

๑) สนับสนุนการบูรณาก ารก าร
ทำงานข้ามกระทรวง และการบูร
ณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ 
ภาควิชาการ/วิชาชีพ 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) พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลและ
การจัดการความรู้ร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในเขตพื้นที่  



๑๗ 
 

ลักษณะที่
สำคัญ 

เขตสุขภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

เขตพื้นที่ของ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

 
ครอ บ ค ลุ ม  ๔ -๘  จังห วั ด 
(ป ระช าก ร ๓ -๖  ล้ านคน ) 
เพื่ อ ให้ มี ข นาดที่ เห มาะส ม 
(Economy of scale) ในการ
จัดระบบ บริการสุขภ าพที่มี
คุณภาพ และเอื้อต่อการพัฒนา
ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
๓) มีอำนาจในการสั่งการด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร  ( Authority 
Board) ห น่ว ย ง าน ภ าย ใน
กระทรวงสาธารณสุขในระดับ
เขต  

เป็นต้น 
๓) มีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุน
ให้ มีก ารจัดบ ริการสุ ขภ าพให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่
จำเป็นและสอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพในพื้นที่ 
๔) การจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 
๑๒+๑ เขต มีจังหวัดเหมือนกัน
กับเขตสุ ขภ าพขอ งกระทรว ง
สาธารณสุข 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
กำหนดทิศทางการพัฒ นาระบบ
สุขภาพภายในเขตพื้นที่ 
๓) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการ
ทำงานด้ านสุ ข ภ าพทุ กมิ ติ  ทั้ ง
ประเด็นที่เน้นเร่ืองปัจจัยทางสังคม
ที่ ก ำ ห น ด สุ ข ภ า พ  ( Social 
Determinants of Health)  ซึ่ ง
จำเป็นต้องมีขอบเขตการทำงาน
กว้างขวางครอบคลุมทุกภาคส่วน 
และสามารถสนับสนุนการบูรณา
การงานของระหว่างเขตบ ริการ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
และ สปสช.ได้ ด้วยการมีส่วนร่วม
ของภาคีและหน่วยงานต่างๆซึ่ง
เป็ นอ งค์ ป ระก อ บ ข อ งคณ ะ
กรรมการฯ 
๔) ไม่มี อ ำนาจสั่ ง การด้ านก าร
บริหาร แต่เป็นกลไกประสานความ
ร่วมมือ (Co-operation Board)  
๕) การจัดแบ่ งกลุ่ม จังหวัดเป็ น 
๑๒+๑ เขต มีจังหวัดเหมือนกันกับ
เข ต สุ ข ภ าพ ข อ งก ระ ท รว ง
สาธารณสุข 

๔. ประโยชน์ 
ต่อประชาชน  

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ  อย่ างทั่วถึงทุ ก
พื้นที่  

ประช าช นที่ อยู่ ภ าย ใต้ ระบ บ
หลัก ประกั นสุข ภาพถ้วนหน้า
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้
ตามสิทธิประโยชน์  

๑) ลดปั จ จัยเสี่ ย ง ที่ ก่ อใ ห้ เกิ ด
ปัญหาทางสุขภาพที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์สุขภาพของพื้นที่  โดย
สนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ
ป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยลดปัญห า
สุขภาพในพื้นที่ได้  



๑๘ 
 

ลักษณะที่
สำคัญ 

เขตสุขภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

เขตพื้นที่ของ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

 
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

 
๒) เป็ นก ารส ร้างก ระบ วนก าร
เรียนรู้ และการทำงานร่วมกันของ
ภาคส่วนต่างๆ  เป็นเขตสุขภาพ
ประช ารัฐ เพื่ อป ระช าช น ที่ จะ
นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ 
และเพิ่มขีดความสามารถของภาค
ประช าช นในก ารดูแ ล สุ ขภ าพ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการปฏิบัติด้านนติิกรรม และการเงิน 

 
๒.๑ การทำข้อตกลงเพื่อสนับสนุนโครงการ 
 ๒.๑.๑  คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน 

องค์กรผู้ขอรับการสนับสนุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
๑)  หน่วยงานของรัฐ เช่น ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้เป็นส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระ เป็นต้น 
๒) องค์กรนิติบุคคล  มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น   

 

 องค์ก รผู้ รับก ารสนับ สนุนที่  มิใช่หน่วยงานของรัฐ ห ากได้รับเงินสนับสนุนวงเงินตั้ งแต่  
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เร่ือง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” ซึ่งต้องปฏิบัติดังน้ี 
 

๑) จัดทำและยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร (แบบ บช.๑) 
๒) บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นรายโครงการเก็บไว้ที่สถานประกอบการ (สามารถใช้

แบบฟอร์มของ สช. ตามแบบ บข.๐๐๑) บันทึกบัญชีได้โดยไม่ต้องยื่น 
๓) เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานไว้ ณ สถานประกอบการของคู่สัญญาเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา 
๔) รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

บาท 
๕) ลงทะเบีย นในระบ บอิเล็ก ทรอนิกส์ขอ งเว็บ ไซต์ศู นย์ข้อ มูลจัด ซื้อจัด จ้างภาค รัฐ 

กรมบัญชีกลาง 
 

และหากผู้รับการสนับสนุนใดที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐองค์กรใด  ไม่แสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการตามประกาศของ ป.ป.ช. หรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ต้องถือว่าเ ป็นผู้ขาด
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 

http://www.nacc.go.th/


๒๐ 
 

  เมื่อ สช. ได้รับเอกสารในการจัดทำข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว สช.จะดำเนินการจัดทำข้อตกลง
และส่งให้ผู้รับการสนับสนุนลงนาม และส่งกลับคืน สช. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ 

  สำหรับการเบิกเงินงวดถัดไปและงวดปิดโครงการ สช. จะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อผู้ รับการ
สนับสนุนส่งผลงานและเอกสารครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลง  

 

๒.๒ การดำเนินการด้านการเงินและบัญชี  
 ๒.๒.๑ การเปิดบัญชีธนาคาร 

 ๒.๒.๑.๑  ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร 
    ให้องค์กรผู้รับการสนับสนุนใช้บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรผู้รับการสนับสนุนน้ัน 
จากน้ันหากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ต้องอยู่ภายใต้องค์กรน้ัน ๆ  และใช้ชื่อบัญชีโครงการโดยมีผูร่้วม
ลงนามอย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน ซึ่งมีเลขานุการร่วมที่เป็นตัวแทนของ สช. เป็นผู้ลงนามหลักในการเบิกจ่าย  
   ๒.๒.๑.๒  ประเภทบัญชี 
 ควรเป็นบัญชี “ออมทรัพย์” เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน  

  

     เน่ืองจาก สช. มีการเปิดบัญชีธนาคารไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ ดังน้ัน หากผู้รับการสนับสนุนได้เปิดบัญชีธนาคารไว้กับธนาคารเหล่าน้ี ก็อาจจะทำให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการรับเงิน 
 ผู้รับการสนับสนุนไม่ควรใช้บัตร ATM กับบัญชีโครงการ เน่ืองจากอาจเกิดเหตุจากการ
โจรกรรมได้ ซึ่งสำนักงานไม่รับผิดชอบใด ๆ  กับเงินที่สูญเสียไปจากการโจรกรรมดังกล่าว 
   

๒.๒.๒  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
 สช. ได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง  ๆ ไว้ เช่น 
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ  ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองดื่ม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ฯลฯ (ดูภาคผนวก ๒ หน้า  ๒๓) 
  เมื่อผู้รับการสนับสนุนได้ จัดทำข้อตกลงกับ สช.เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับการสนับสนุนดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในข้อตกลง 

 การเบิกจ่ายเงินให้จัดทำหลักฐานการจ่าย ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการออกให้ ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่

ชัดเจน โดยมีการระบุชื่อผู้ซื้อเป็นชื่อและที่อยูข่องโครงการฯ และมีรายละเอียดการซื้อ/รับบริการ และยอดเงินที่
ชัดเจน 

๒) บิลเงินสด ที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการออกให้ ต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ชัดเจน 
โดยมีการระบุชื่อผู้ซื้อเป็นชื่อและทีอ่ยู่ของโครงการฯ และมีรายละเอียดการซื้อ/รับบริการ และยอดเงินที่ชัดเจน 

๓) ใบสำคัญรับเงิน สามารถใช้ได้ ๒ กรณี ดังน้ี 
๓.๑) กรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับ

เงิน แบบ งข.๐๐๑/๑ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๒๘) โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ พร้อมรายละเอียด



๒๑ 
 

และจำนวนเงินที่ชัดเจน และในกรณีที่มีจำนวนเงินมากกว่า ๑,๐๐๐  บาท ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
เงิน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
 ๓.๒) กรณีจัดประชุมที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้ใช้ใบสำคัญ
รับเงิน (แบบ งข.๐๐๑/๒ ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๓๐) 
  ๔)  บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็น สำหรับกิจกรรมการประชุมที่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือมี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้น เช่น มีการจ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้แนบบัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง 
 เอกสารทางการเงินที่ใช้ประกอบการรายงานการเงินทุกชิ้น ให้ผู้รับการสนับสนุนจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเตรียมไว้ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)ตรวจสอบได้ ณ ที่ตั้งของผู้รับการสนับสนุน 

 

 ทั้งนี้ ให้จัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับต้ังแต่วันสิ้นสุดสัญญา  
 

๒.๒.๓ การจัดทำบัญชี 
  ให้ผู้รับการสนับสนุน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทางการเงินที่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป 

ประกอบด้วยการบันทึกรายการรับ รายการจ่าย ยอดคงเหลือ ที่สามารถแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ได้ โดยใน
การจัดทำบัญชีข้างต้นให้บันทึกรายการรับจ่ายที่เกิดขึ้นเรียงตามวันที่ก่อน-หลัง และมีการระบุประเภทค่าใช้จ่าย
ตามที่ สช. กำหนด 

  ทั้งน้ี ผู้รับการสนับสนุนอาจจัดทำบัญชีเอง หรือจะใช้แบบฟอร์ม “สมุดเงินสดอันแสดงรายการ
รายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ ของ สช. ก็ได้ ตามแบบ บข.๐๐๑ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า ๔๕) 

 

๒.๓ การเบิกเงินงวดถัดไป 
เมื่อผู้ รับการสนับสนุนได้ดำเนินงานตามแผนงานแผนเงินแล้วและประสงค์จะเบิกเงินงวดต่อไป ต้อง

จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงส่งให้ สช. เพื่อพิจารณาและทำการ
เบิกเงินงวดถัดไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขในข้อตกลง ดังน้ี 

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 จนถึงวันสิ้นสุดงวดงานน้ัน ๆ 
๒.๓.๔ จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวด ตามแบบ รข.๐๐๒ (ดูภาคผนวก ๕ หน้า  ๓๙) 
๒.๔.๕  อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง 
ในกรณีที่ผู้ รับการสนับสนุนรับเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้มีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลงนาม

รับรองรายงานการเงินในแบบฟอร์ม งข.๐๐๒ ด้วย 
 
 
 



๒๒ 
 

๒.๔ การปิดโครงการ 
ในกรณีที่โครงการสิ้นสุดและเห็นสมควรปิดโครงการ ให้ผู้ รับการสนับสนุนจัดทำหนังสือขออนุมัติปิด

โครงการตามแบบ รข.๐๐๓  (ดูภาคผนวก ๕ หน้า  ๔๑)  มีเอกสารประกอบ ดังน้ี 
๒.๔.๑  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์จำนวน ๓ ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๔.๒  รวบรวมสมุดบัญชีเงินสด อันแสดงรายการรับรายจ่ายที่ เกิดขึ้นในโครงการ ตั้งแต่งวดแรกจนถึง

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 ผู้รับการสนับสนุนรับเงินต้ังแต่  ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป  ให้มีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลง
นามรับรองรายงานการเงินในแบบฟอร์ม งข.๐๐๒ และ งข.๐๐๓ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตาม การประเมินผลโครงการ และการขยายเวลา การส้ินสุดของโครงการ 
 

๓.๑ การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
๓.๑.๑ การติดตามโครงการ ให้ผู้ รับการสนับสนุนติดตามกำกับการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 

และรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง  
๓.๑.๒ การรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  
๓.๑.๓ การประเมินภายนอก ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดแนวทางและวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย
ทุกสองปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ทราบโดยทัว่กัน 

 

๓.๒ การขยายเวลา 
ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ระบุในข้อตกลงได้ ให้ทำ

เร่ืองขอขยายเวลาส่งให้ สช. พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทั้งน้ี อาจขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ 
คร้ัง ๆ ละไม่เกิน ๒ เดือน 

ทั้งนี้  ในการขอขยายเวลาโครงการ หัวหน้ าโครงการ/ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในระหว่างขอขยายเวลาโครงการ 
 

๓.๓ การส้ินสุดของโครงการ 
โครงการจะสิ้นสุดลงเมื่อ 

 ๓.๓.๑ ได้ดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแล้ว  
๓.๓.๒  ผู้รับการสนับสนุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลง สช. สามารถแก้ไขปรับปรุง

หรือยุติโครงการ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย หรือกรณีที่มิใช่ความผิดของผู้รับการสนับสนุน 
๓.๓.๓ ผู้รับการสนับสนุนขอยตุิโครงการโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก  สช.  ทั้งน้ี ต้องแจ้งเหตุผล     

ความจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการตามโครงการได้ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ หากมีงบประมาณเหลือ ให้ผู้รับการสนับสนุนส่งงบประมาณคงเหลือคืน  สช. พร้อม

เอกสารประกอบด้วย 
ทั้งนี้ สช. อาจมีการสุ่มตรวจโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก 
 



๒๕ 
 

ภาคผนวก ๑ 

แบบเสนอโครงการ 
 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

๑. ช่ือโครงการ : ควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงเน้ือหาหลกัของโครงการ ได้อย่างกระชับ รัดกุม  
๒. หลักการและเหตุผล : วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
๓. วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  
๔. เป้าหมาย : ระบุพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย มีเป้าหมายที่วัดสัมฤทธผิลได ้ในกรอบเวลาที่ชดัเจน 
๕. วิธีดำเนินงาน : วิธีในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องและนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 
๖. ระยะเวลาดำเนินงาน : ระบุระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 
๗. งบประมาณ  :  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณที่เสนอโดยแสดงการคำนวณงบประมาณตามเกณฑ์การ

จัดสรรค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (ภาคผนวก ๒ หน้า  ๒๑) ต้องแยกให้เห็นหมวด
ค่าตอบแทน ค่าดำเนินการ ค่าบริหารจัดการ 

๘. ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานองค์กรรับผิดชอบ 
๙. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ :  ตัวชี้วัดโครงการ เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๑๐. การประเมินผลโครงการ : วิธีการประเมินผล ติดตามการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการ 
๑๑. ตารางกิจกรรม : ให้ระบุเป็นเดือน  

  



๒๖ 
 

ภาคผนวก ๒ 

การจำแนกหมวดค่าใชจ้่าย เกณฑ์การจัดสรรค่าใชจ้่ายและการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายประเภทต่าง ๆ  
 

๑. การจำแนกหมวดค่าใช้จ่าย 
๑.๑ หมวดค่าตอบแทน 

       ๑) ค่าเบี้ยประชุม หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่คณะกรรมการ และ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมาประชุม ในกรณีผู้ได้รับแต่งตั้งไม่อาจมาประชุมได้
จะต้องแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ 

๒) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับหัวหน้าโครงการหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นรายเดือน ทั้ง น้ีการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละงวดจะเบิกตามที่กำหนดในแต่ละงวดเท่าน้ัน และในกรณีรับโครงการในนามนิติ
บุคคล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ ๑  

ไม่อนุญาตให้นำเงินสนับสนุนหมวดอื่นมาใช้จ่ายเป็นหมวดค่าตอบแทน 
หมายเหตุ จำนวนเงินที่หักภาษี  ณ ที่จ่าย สช.  จะนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้รับการสนับสนุน   และค่าภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ไม่ถือเป็นรายจ่ายของโครงการ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ ต้องหักออกไปจ่ายให้กรมสรรพากรอยู่
แล้ว เพียงแต่สำนักงานดำเนินการหักและส่งให้แทน  

๑.๒ หมวดค่าดำเนินการ  ประกอบด้วย 
๑.๒.๑  ค่าจ้าง หมายถึง เงินจ้างให้คนทำสิ่งของให้ เช่น ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างทำป้าย ค่าจ้าง

เก็บข้อมูล ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการจ่ายเงินจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรกำหนด 
แล้วนำส่งภาษีให้สรรพากรเขตพื้นทีท่ี่ต้ังอยู่  

๑.๒.๒  ค่าตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิชาการ (ไม่ประจำ) ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ได้รับเชิญ ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบตัิงาน  

๑.๒.๓  ค่าใช้สอย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการต่าง  ๆ  เช่น ค่าพาหนะ  ค่าที่พั ก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม ค่าเช่ารถ  ค่าเช่าสถานที่/ห้องประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ 

๑.๒.๔  รายจ่ายอื่นๆ หมายถึง รายจ่ายที่มิได้อยู่ในหมวดที่กล่าวมาแล้ว รายจ่ายที่มิได้เกิดกับ
โครงการโดยตรง  แต่มีส่วนทำให้งาน/กิจกรรม /โครงการ สำเร็จลุล่วง มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะพิจารณาจ่ายตาม
ความเหมาะสมเป็นคร้ัง ๆ ไป 
   

 ๑.๓  หมวดค่าบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่ าวัสดุ
สำนักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่าโอนเงิน อื่น ๆ  ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ  การคิดค่าบริหารจัดการ 
ทั้งน้ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณหมวดดำเนินการ ยกเว้นมีค่าธรรมเนียมขององค์กร  



๒๗ 
 

   กรณีที่มีครุภัณฑ์ ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาจำนวน  ๕  ปี และเม่ือสิ้นสุดโครงการ
ต้องส่งคืน สช. 

๑.๓.๑ กรณีมีค่าธรรมเนียมองค์กร ให้ค่าบริหารจัดการรวมค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกินร้อยละ  
๒๐ ของงบประมาณในหมวดค่าดำเนินการ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขององค์กรน้ัน ๆ  พร้อมมีเอกสารประกอบ 

๑.๓.๒ กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมองค์กร ให้ค่าบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณใน
หมวดค่าดำเนินการ 

 

 งบประมาณในหมวดค่าดำเนินการ  จะไม่รวมค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ  ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ  
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานที่มีลักษณะจ่ายเป็นรายเดือน  

 

ข้อยกเว้น และข้อควรทราบในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 
๑.  สช. ขอสงวนสิทธ์ิมิให้นำเงินสนับสนุนโครงการมาดำเนินการเบิกจ่ายในค่าใช้จ่ายประเภท 

ค่ารับรอง ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก โดยเด็ดขาด 
๒. สช. ขอสงวนสิทธ์ิมิให้ใช้บัตรเอทีเอ็มในการเบิกจ่ายเงิน 
๓. สช. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ หลักเกณฑ์ ของ สช. รวมถึงให้มี

การหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้ง ตามประมวลรัษฎากร  
 
 

๒.    เกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายและการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ  

รายการ  รายละเอียด  

๑) ค่าเบี้ยประชุม 
๑.๑) คณะกรรมการ 

 

 
- ประธานกรรมการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/คร้ัง* 
- กรรมการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/คร้ัง* 

๒) ค่าตอบแทน 

๒.๑) คณะอนุกรรมการ 

๒.๒) คณะทำงาน 
     
    ๒.๓) ผู้ได้รับเชิญ 

 
- ประธานอนุกรรมการ ๑,๕๐๐ บาท/คน/คร้ัง 
- อนุกรรมการ  ๑,๐๐๐ บาท/คน/คร้ัง 
- ประธานคณะทำงาน ๑,๕๐๐ บาท/คน/คร้ัง 
- คณะทำงาน ๑,๐๐๐ บาท/คน/คร้ัง 
 -  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเชิญ ๑,๐๐๐ บาท/คน/คร้ัง 

๓)ค่าต อบ แท นหั วหน้าโครงก ารหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก   

ให้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามความเหมาะสม การชำนาญเฉพาะ
เร่ือง ความยากง่ายของเร่ือง คิดเป็นคน-วัน (Man-Day)ที่ทำงานจริง
แต่ไม่เกินวันละ ๑,๕๐๐ บาท/คน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน/เดือน 

๔) ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ  
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานหรือลูกจ้างโครงการ
เป็นรายเดือน/รายวัน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/
เดือน   



๒๘ 
 

รายการ  รายละเอียด  

๕) ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏบิัติงาน ซึ่งมิใช่
บุคคลตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เช่น ผู้ช่วย
เตรียมการประชุม เลขานุการการประชุม 
เจ้าหน้าที่ประสานงานการประชุม หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานวิชาการ 
(จำนวน ๑ คน/คร้ัง) 

ให้จ่ายในอัตราเหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท/คน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะและความยากง่ายของ
งาน  

๖) ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/ชม.  
โดยพิจารณาตามความยากง่ายของงาน คุณวุฒิและประสบการณ์  

๗) ค่าตอบแทนในการจัดทำข้อมูลสำคัญ
ต่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ รายการ  
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับปริมาณงานความยากง่ายของเร่ืองที่จัดทำข้อมูล 
ความยากง่ายในการหาผู้รับงานวิเคราะห์และคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ของผู้จัดทำข้อมูล 

๘) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  -  ภายในสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน  ๕๐ บาท/คน/มื้อ 
-  ภายนอกสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/มื้อ 

๙) ค่าอาหาร  -  ภายในสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน  ๑๕๐ บาท/คน/มื้อ 
-  ภายนอกสำนักงาน จ่ายในอัตราไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คน/มื้อ 

๑๐) ค่าที่พัก  จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/คืน 
๑๑) ค่าพาหนะในการเดินทาง  
      **การคำนวณระยะทางให้
ตรวจสอบระยะทางจากเวปไซต์
กรมทางหลวง หรือเว็บไซด์ 
DXplace** 

- การเบิกค่าเดินทางให้เป็นไปโดยประหยัดและความจำเป็น 
- ค่าเดินทางในพื้นเดียวกัน (จังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดข้างเคียงมี

ระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร) ให้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐ 
บาท/คน/คร้ัง 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเหมาจ่ายตามระยะทาง ดังน้ี   
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. 
 



๒๙ 
 

ภาคผนวก ๓ 

เอกสารประกอบการทำข้อตกลงในกรณีต่างๆ 

 

หมายเหตุ  : หากเป็นองค์กรภายใต้หนว่ยงานของรัฐตอ้งมีหนงัสือรบัรององค์กรจากหนว่ยงานของรัฐนัน้ 

 

 

 

 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรนิติบุคคล 

➢ กรณีผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรเปน็ผูล้งนามรับข้อตกลงเอง 

๑. โครงการฉบับสมบรูณ์ตวัจรงิที่มีรายละเอียดในการดำเนนิงาน
ครบถ้วน 

๒. สำเนาบัตรขา้ราชการของผู้มีอำนาจสูงสุด หรอืสำเนาบตัร
ประชาชน กรณีเปน็สำเนาบัตรประชาชนต้องแนบหนังสือ
รับรองตำแหนง่ด้วย 

๓. สมุดบัญชีธนาคารที่ เป็นชื่อหน่วยงานของรัฐหรือชื่อ
โครงการ 
 

 
 
เอกสารตั้งแต่ข้อ ๒-๓ ผู้รับการสนับสนุนต้องลงนาม
รับรองสำเนาทุกหนา้ 

 

➢ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบ
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
๑.  หนังสือมอบอำนาจ 
๒. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน กรณเีป็น

สำเนาบัตรประชาชนต้องแนบหนงัสือรบัรองตำแหนง่ด้วย
พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 

➢ กรณีผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรเปน็ผูล้งนามรับข้อตกลงเอง 

๑.  โครงการฉบับสมบูรณ์ตัวจริงทีมี่รายละเอียดในการ
ดำเนินงานครบถว้น 

๒.  สำเนาหนังสือรับรององค์กรนติิบุคคล 
๓.  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรขององค์กร พร้อม

ประทับตราองค์กร (ถ้ามี) 
๔.  สำเนาหนังสือรับรองตำแหน่ง ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร 

พร้อมประทับตราองค์กร (ถ้ามี) 
๕.  สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร 
๖.  สมุดบัญชีธนาคารทีเ่ปน็ชือ่องค์กรนิติบคุคลหรือเปดิบัญชี

ใหม่ชื่อโครงการ 
      เอกสารตั้งแต่ข้อ ๒-๖ ผู้รับการสนับสนุนต้องลงนาม
รับรองสำเนาทุกหนา้ 

 
➢ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบ
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
๑.  หนังสือมอบอำนาจและประทับตราองค์กร (ถ้ามี)  พร้อม

ติดอากรแสตมป์  ๑๐ บาท (กรณีมอบอำนาจให้กระทำ
การครั้งเดียว)  หรือติดอากรแสตมป ์ ๓๐ บาท  (กรณีมอบ
อำนาจให้กระทำการแทนมากกว่า ๑ ครั้ง) 

๒.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รบัมอบอำนาจ พร้อมเซ็น
รับรองสำเนา 



 

 

 
ภาคผนวก ๔   

ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ 

หนังสือมอบอำนาจ 

ทำท่ี………………..……..…………………. 

วันท่ี……….เดือน………………………พ.ศ………… 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………...............…….…….ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร……................................................................… 

เลขท่ี………….………….………ออกให้ ณ….……..……………………เมื่อวันท่ี……………………………………………………………………………….. 

อยู่บ้านเลขท่ี……………..……..ตรอก/ซอย………….…….....………………ถนน……..…………………….………………………………………………. 

แขวง/ตำบล ………………………..……………เขต/อำเภอ  ……………………………………….จังหวัด………………………………………….……… 

ขอมอบอำนาจให้…………….……………………….………….…………….……………………………………………………….………….…..… 

ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตรเลขท่ี………………………..…….………ออกให้ ณ……………..………..……..………….…….เมื่อวันท่ี………..………………….…

อยู่บ้านเลขท่ี…………………….. ตรอก/ซอย……............….............…ถนน………………………………แขวง/ตำบล ……………………….…. 

เขต/อำเภอ ………….………............…… จังหวัด…………………………………………………………………………………………………..…………… 

เป็นผู้มีอำนาจในการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………….………………………………………………….…….........แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วย

ตนเองท้ังส้ิน 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

    ลงช่ือ……………………………….…….ผู้มอบอำนาจ   

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

    ลงช่ือ……………….…………………….ผู้รับมอบอำนาจ 

          (………………………..………….) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ  และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือช่ือ/

ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า 

    ลงช่ือ…………………………….………..พยาน 

            (………………………..………….) 

    ลงช่ือ…………………………………….พยาน 

            (…………...……………..………..) 



๓๑ 
 

ภาคผนวก ๕ 

 
เอกสารด้านการเงินและบัญชี 

 
แบบฟอร์มทางการเงิน แบบ งข.๐๐๑/๑ ใบสำคัญรับเงิน 

 แบบ งข.๐๐๑/๒ ใบสำคัญรับเงิน (ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีจัดประชุม) 
 แบบ งข.๐๐๒ รายงานการเงินประจำงวด 
 แบบ งข.๐๐๓ รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ 

แบบฟอร์มทางการ แบบ รข.๐๐๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการ 

ดำเนินงาน แบบ รข.๐๐๒ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวด 
 แบบ รข.๐๐๓ หนังสือขออนุมัติปิดโครงการ 
 แบบ รข.๐๐๔ หนังสือขออนุมัติปิดโครงการ 

แบบฟอร์มทางบัญชี แบบ บข.๐๐๑ สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ 

แบบฟอร์มทางพัสดุ แบบสัญญาจ้าง สัญญาจ้างหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

แบบสัญญาจ้าง สัญญาจ้างผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
แบบ พด. ๐๐๑.๓ บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ 

แบบฟอร์มใบลงทะเบียน  ใบลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

 
 

ใบสำคัญรับเงิน 
 

วันที่ …..… เดือน …………….พ.ศ. ………. 
 

ชื่อ –นามสกุล .................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................  
............................................................................. ............................................................................................................. 
ได้รับเงินจาก  โครงการ...................................................................................................... ดังรายการต่อไปน้ี :- 

รายการ 
จำนวนเงิน 

บาท สตางค์ 

   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   

จำนวนเงิน (…………………………………………………..)   

 
(ลงชื่อ)…………………..………….ผู้รับเงิน

(…..…………………………) 
……… / ……………. / ………. 

(ลงชื่อ)……………………….…..…ผู้จ่ายเงิน 
(………………………..……) 

……… / ……………. / ………. 
  

  แบบ งข.๐๐๑/๑ 



๓๓ 
 

 
 

(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  โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต....... พ.ศ. 
๒๕๖๐  ดังรายการต่อไปน้ี :- 
 

รายการ 
จำนวนเงิน 

บาท สตางค์ 

- ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ บาท x ๒๐ บาทx ๑ มื้อ)  ๑,๔๐๐ - 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (๒๕ บาท x ๒๐ บาทx ๒ มื้อ) ๑,๐๐๐ - 
  การประชุม คณะกรรรมการ กขป. เขต ..... คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐   

  วันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม  สปสช. เขต ๔   

  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี   
   

   
   

   
   

   
   

   

   

จำนวนเงิน (…สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน…..) ๒,๔๐๐ - 

 
        (ลงชื่อ)… สุขชื่น  ชื่นใจจัง…ผู้จ่ายเงิน 

          (…นางสุขชื่น  ชื่นใจจัง…) 
……๑๕… / …มกราคม… / ๒๕๖๐………. 

(ลงชื่อ)….สดใส  สุขภาวะนโยบาย…ผู้รับเงิน 
(...นางสาวสดใส   สุขภาวะนโยบาย…) 

                ……๑๕… / …,มกราคม…… / ๒๕๖๐………. 
 

แบบ งข.๐๐๑/๑ 

จ่ายเงินแล้ว 



๓๔ 
 

 
 
 

       ใบสำคัญรับเงิน 
 

วันท่ี …….…เดือน …………….……… พ.ศ. …….….. 
 

ข้าพเจ้า …......................................................….……………. หน่วยงาน .......................................... ...............................................    
อยู่บ้านพักเลขท่ี …...........……. ถนน ………………........................ซอย ……………..……………. ตำบล/แขวง ………………................... 
อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………..…...........ได้รับอนุมติัให้เดินทางไปปฏิบัติงาน จังหวัด............................... 
เพ่ือ........................................................................................................................................ในระหว่างวันท่ี ….............................. 
โดยออกเดินทางจากท่ีพักวันท่ี............................. เวลา …………. กลับถึงท่ีพักวันท่ี …............................... เวลา......…… รวมเป็น
เวลา ….............วัน ……......ช่ัวโมง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

๑. ค่าตอบแทน     

  ค่าตอบแทน /ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ/ประธานอนุกรรมการ เป็นเงิน  ……………………… บาท 

  ค่าตอบแทน /ค่าเบ้ียประชุม กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการร่วม/คณะทำงาน เป็นเงิน  …………....………… บาท 
     ค่าตอบแทน วิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน  …………....………… บาท 
  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ระบุ......................................................................... เป็นเงิน …………............…… บาท 
 

๒. ค่าท่ีพัก  พัก เด่ียว   ……………… บาท x ……………. คืน เป็นเงิน ………………………. บาท 

                พักคู่     ………………… บาท x ………….…. คืน  เป็นเงิน ………………………. บาท 
                        พักคู่ กับ ………………………………..............…ช่ือโรงแรม ………......……………………………. 
 

๓. ค่าพาหนะ 

  ค่ารถทัวร์/รถไฟ เป็นเงิน  ……………………… บาท 

   ค่าน้ำมันรถยนต์ ระยะทาง................................... ทะเบียนรถ.................. เป็นเงิน  ……………………… บาท 
  ค่าเคร่ืองบินแนบใบเสร็จรับเงินพร้อม Boarding Pass หรือ E-Ticket  เป็นเงิน  ……………………… บาท 
  ค่าน้ำมัน/ทางด่วน  (กรณีเช่ารถเท่านั้น)                        เป็นเงิน  ……………………… บาท 
 ค่าพาหนะ (แท็กซ่ี/รถรับจ้าง).....................................................................                   เป็นเงิน .……..…...….....…...บาท 

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

     อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................……..                     เป็นเงิน……………….…………บาท 
 

๔.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ระบุรายการ) ...................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................                    เป็นเงิน....………………………บาท 
 

รวมท้ังส้ิน (..........................................................................)                                  รวมเป็นเงิน                       บาท 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการจ่าย …........….. ฉบับ และรายงานการเดินทางข้างต้นเป็นความจริงและจำนวนเงินท่ีขอเบิก
ถูกต้องตามระเบียบ 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้จ่ายเงิน            ลงช่ือ …………………………….....………..ผู้รับเงิน  
      (....................................................)                              (...................................................)  
      .............. /............... / .................                     ............... /................./................ 

แบบ งข.๐๐๑/๒ 
 



๓๕ 
 

 
  

(ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับเงิน 
วันท่ี…๑๕…เดือน…มกราคม…พ.ศ.…๒๕๖๐... 

 

ข้าพเจ้า …นายพัฒนา   กระบวนการ .........................….…….. หน่วยงาน ....สำนักงานจังหวัด.................................................  
อยู่บ้านพักเลขท่ี …  ๓๕๗ ...  ถนน ..ศรีสุริโยทัย.....………ซอย ………………………..… ตำบล/แขวง …ทะเลชุบศร…………….........
อำเภอ/เขต…เมือง…………………จังหวัด…ลพบุรี…………........ได้รับอนุมติัให้เดินทางไปปฏิบัติงาน  จังหวัด...สระบุรี.................. 
เพ่ือ ...ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๔  คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐...    ในระหว่างวันท่ี… ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐… 
โดยออกเดินทางจากท่ีพักวันท่ี ..๑๕ มกราคม ๒๕๖๐... เวลา…๐๗.๐๐ น.. กลับถึงท่ีพักวันท่ี …๑๕ มกราคม..๒๕๖๐...  เวลา
๑๘.๐๐.. น. รวมเป็นเวลา ….๑.....วัน ……......ช่ัวโมง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

๑. ค่าตอบแทน     

  ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ เป็นเงิน  …………..………… บาท 
  ค่าตอบแทน กรรมการ/เลขานุการร่วม/คณะทำงาน       เป็นเงิน  ………๑,๕๐๐….. บาท 
     ค่าตอบแทน วิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นเงิน  …………..………… บาท 
  ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ระบุ......................................................................... เป็นเงิน …………..........…… บาท 
 

๒. ค่าท่ีพัก  พัก เด่ียว   ……………… บาท x ……………. คืน เป็นเงิน ………………………. บาท 
                พักคู่     ………………… บาท x ………….…. คืน  เป็นเงิน ………………………. บาท 
                        พักคู่ กับ ………………………………..............…ช่ือโรงแรม ………......……………………………. 
 

๓. ค่าพาหนะ 

  ค่ารถทัวร์/รถไฟ เป็นเงิน  ……………………… บาท 
   ค่าน้ำมันรถยนต์ ระยะทาง ๑๐๐ กม x ๕ บาท (ไป-กลับ) ทะเบียนรถ ๒ กฉ ๒๓๕ ลพบุรี   เป็นเงิน  ………๕๐๐……   บาท 
  ค่าเคร่ืองบินแนบใบเสร็จรับเงินพร้อม Boarding Pass หรือ E-Ticket  เป็นเงิน  ……………………… บาท 

  ค่าน้ำมัน/ทางด่วน  (กรณีเช่ารถเท่านั้น)                        เป็นเงิน  ……………………… บาท 
 ค่าพาหนะ(แท็กซ่ี/รถรับจ้าง).......................................................................                  เป็นเงิน .……..…...…......…...บาท 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………...  
     อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................……..                   เป็นเงิน  ……………….…………บาท 
 

๔.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ระบุรายการ) .................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................                   เป็นเงิน....………………………บาท 
 

รวมท้ังส้ิน  (................-สองพันบาทถ้วน-...............)                                             รวมเป็นเงิน           ๒,๐๐๐  บาท 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานการจ่าย …........….. ฉบับ และรายงานการเดินทางข้างต้นเป็นความจริงและจำนวนเงินท่ีขอเบิก
ถูกต้องตามระเบียบ 

 

 (ลงชื่อ)…...สุชช่ืน ช่ืนใจจัง...…ผู้จ่ายเงิน    (ลงชื่อ)…พัฒนา  กระบวนการ …ผู้รับเงิน 

        (…นางสุขช่ืน  ช่ืนใจจัง…)             (…นายพัฒนา  กระบวนการ …) 
     ……๑๕… / …มกราคม… / ๒๕๖๐……                ……๑๕… / …มกราคม… / ๒๕๖๐…         

 แบบ งข.๐๐๑/๒ 
๐๐๑/๒ 

จ่ายเงินแล้ว 



๓๖ 
 

            
 
 
 

รายงานการเงินประจำงวด ท่ี .............  

โครงการ...................................................................................................................... ............................................................. 
ข้อตกลงเลขที่ สช.  .......................... ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่......................................ถึง................................. 

กิจกรรมหลักในงวดน้ี 
๑) .................................................................................................................................................. ....................... 
๒) ......................................................................................................................................................................... 
๓) ......................................................................................................................................................................... 
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดน้ี 

รายได้  รายจ่าย  คงเหลือ  
๑. เงินคงเหลืองวดก่อน ยกมา 

    (ถ้ามี)                          = ……………..… 
๒. เงินรับจาก สช. งวดนี้      = …………….…. 

๓. ภาษีเงินได้ค่าตอบแทน ร้อยละ ๑  ที่ สช.หัก  

    ณ ที่จ่ายเพ่ือนำส่งให้ก่อน  = ……………….. 
๔. ดอกเบี้ยรับ                   = ………….…… 

๕. เงินรับอ่ืนๆ (ถ้ามี)           = …………..…… 

 

๑.ยอดเงินติดลบงวดก่อนยกมา 

           (ถ้ามี)     =……......................... 
๒.กิจกรรม ๑)     = ……...........……..... 

๓. กิจกรรม ๒)     = ……...........……..... 

๔. กิจกรรม ๓)     = ……...................… 
๕. กิจกรรม ๔)      = ……………………. 

๖. รายจ่ายอ่ืนๆ (ระบุ)     

........................= ………………..…. 
 

๑.เงินสดในมือ            = ……………… 

๒.เงินในบัญชีธนาคาร   =…………….. 

รวมรายรับ = ……...........……............ รวมรายจ่าย = ……...........……....... รายได้ หัก รายจ่าย (-) = ....... 

ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไปเป็นงวดท่ี ................         เป็นจำนวนเงิน ...................................... บาท 
(..............................................................................................บาท) เพื่อดำเนินกิจกรรมหลักงวด ต่อไป ดังต่อไปน้ี 
๑).......................................................................................................................................................... 
๒).......................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สช. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานโครงการท่ีระบุไว้ในสัญญาทุกประการและ
ขอรับรองรายงานข้างต้น 

 

ลงชื่อ .........................................ผู้รับการสนบัสนนุ  
       (...............................................) 
         ............../............../............... 

ลงชื่อ .......................................เจ้าหนา้ที่การเงินโครงการ  
       (...............................................) 
         ............../............../............... 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

แบบ งข.๐๐๒ 



๓๗ 
 

 
 

 
 
 

 

(ตัวอย่าง) รายงานการเงินประจำงวด ท่ี ...๑....  

โครงการ...พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่เขต......  พ.ศ. ๒๕๖๐........................................... 

ข้อตกลงเลขที่ สช.  ...๖๐-ข-๐๐๑......... ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ต้ังแต่....๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ...ถึง..๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ..... 

กิจกรรมหลักในงวดนี้ 
๑) ....การจัดทำฐานข้อมูล..................................................................................................................................................................... .............. 

๒) ....การส่ือสารประชาสัมพันธ์..................................................................................................................................................................... ...... 

๓) ....การประชุมทีมเลขานุการร่วม............................................................................................................... ...................................................... 
๔) ....การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน.............................................................................. ................................................... 

๕).....การบริหารจัดการ....................................................................................................... ...............................................................................  
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้ 

รายได้  รายจ่าย  คงเหลือ  

๑. เงินคงเหลืองวดก่อน ยกมา 

    (ถ้ามี)                          = ………-……..… 
๒. เงินรับจาก สช. งวดนี้      = …๔๘๐,๐๐๐….…. 

๓. ภาษีเงินได้ค่าตอบแทน ร้อยละ ๑  ที่ สช.หัก  
    ณ ที่จ่ายเพ่ือนำส่งให้ก่อน  = ………๙๐๐.-……… 

๔. ดอกเบี้ยรับ                   = ………-….…… 

๕. เงินรับอ่ืนๆ (ถ้ามี)           = ………-…..…… 
 

๑. ยอดเงินติดลบงวดก่อนยกมา 

           (ถ้ามี)     =……...-.......................... 
๒. กิจกรรม ๑)     = …๑๐,๐๐๐.-….......... 

๓. กิจกรรม ๒)     = …๕๐,๐๐๐.-..……..... 
๔. กิจกรรม ๓)     = …๔๕,๐๐๐.-...........… 

๕. กิจกรรม ๔)      = …๒๐๐,๕๕๐.-………. 

๖. กิจกรรม ๕)      = …๑๐๕,๐๐๐.-………. 
๗. รายจ่ายอ่ืนๆ (ระบุ)     

........................  = ………………..…. 

๑.เงินสดในมือ            = …๒,๕๕๐.-……… 

๒.เงินในบัญชีธนาคาร   = …๖๖,๐๐๐.-.….. 
 

รวมรายรับ = ..…๔๗๙,๑๐๐.-........…….... รวมรายจ่าย = …๔๑๐,๕๕๐.-............ 
รายได้ หัก รายจ่าย (-) =  

.....๖๘,๕๕๐.-..... 

ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไปเป็นงวดที่ ....๒........         เป็นจำนวนเงิน ......๖๔๐,๐๐๐................................ บาท 

(..............-หกแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน-................) เพ่ือดำเนินกิจกรรมหลักงวดต่อไป ดังต่อไปนี้ 

๑).......การประชุมทีมเลขานุการร่วม.................................................................................................................................................................... 
๒).......การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน................................................................................................................................  

๓).......การทำงานวิชาการเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น.............................................................................. .................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สช. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการและขอ
รับรองรายงานข้างต้น 

 

 
ลงช่ือ .........นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ...........ผู้รับการสนับสนุน 

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

ลงช่ือ .........โปร่งใส  จริงจริงนะ ..........เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ  

       (..นางสาวโปร่งใส  จริงจริงนะ..) 
           ...๖.../.มีนาคม.../...๒๕๖๐.... 

 

 
 
 

 
 

  แบบ งข.๐๐๒ 
 



๓๘ 
 

 
 

 
 
 

รายงานการเงินเพ่ือปิดโครงการ 
โครงการ............................................................................................. ......................................... ............................................. 
ข้อตกลงเลขที่ สช.  ..................................... ระยะเวลาดำเนนิงานตามขอ้ตกลง ตั้งแต่............................ถึง............................... 
 

๑. รายรับ : มีรายละเอียดดังนี้ 
 เงินสนับสนุน งวดที่ ๑ ……………………………………………….. บาท 
 เงินสนับสนุน งวดที่ ๒ ……………………………………………….. บาท 
 เงินสนับสนุน งวดที่ ๓ ……………………………………………….. บาท 
 เงินสนับสนุน งวดที่ ๔ ……………………………………………….. บาท 
 

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

 

๒. รายจ่าย : มีรายละเอียดดังนี ้
ช่ือกิจกรรมหลัก งบที่อนุมัติ (บาท) งบที่ใช้จริง (บาท) 

๑. ชื่อกิจกรรม (ตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข ๒)   
๒.    
๓.   
๔.   
๕.   
๖.    

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  
 

ดังนั้นคงเหลือเงิน (รายรับ – รายจ่าย) = ..................................................................... บาท 
กรณีมีเงินสนับสนนุโครงการคงเหลอืพรอ้มดอกเบี้ยรับ กรุณาแจ้ง สช. เพ่ือพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป  
 

ลงชื่อ..................................................... ผู้รับการสนบัสนนุ 
                   (.................................................... ....) 

 
 

ในกรณีที่รับการสนับสนุนต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทข้ึนไป จำเป็นต้องมีลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงนิด้วย  

ข้าพเจ้า............................................................... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่.......................... ........ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

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

(............................... ...................................................) 
โปรดแนบ : สำเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี / งบการเงิน / รายงานสรุปผลการตรวจสอบ / อ่ืนๆ อันได้จากการตรวจสอบบัญชี  

โปรดเก็บ : เอกสารกระดาษทำการ (working paper) เพ่ือเตรียมพร้อมในการเรียกตรวจ 
 

  
 

  แบบ งข.๐๐๓ 
 



๓๙ 
 

 
 

 
 

(ตัวอย่าง) รายงานการเงินเพ่ือปิดโครงการ 
 

โครงการ...พัฒนาและสนับสนนุกระบวนการดำเนนิงานเขตสขุภาพเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่เขต...... พ.ศ. ๒๕๖๐........................................... 
ข้อตกลงเลขที่ สช.  ...๖๐-ข-๐๐๑.........ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่...๑ พฤศจกิายน 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 : มีรายละเอียดดังนี ้
ช่ือกิจกรรมหลัก งบที่อนุมัติ (บาท) งบที่ใช้จริง (บาท) 

๑. การจัดทำฐานข้อมูล.. ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 
๒. การส่ือสารประชาสัมพันธ์ ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 
๓. การประชุมทีมเลขานุการร่วม ๒๐๐,๐๐๐.- ๑๙๕,๕๕๐.- 
๔. การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ๕๐๐,๐๐๐.- ๔๙๗,๒๕๐.- 
๕. การทำงานวิชาการเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น  ๑๔๐,๐๐๐.- ๑๓๖,๐๐๐.- 
๖. ค่าบริหารจัดการ  ๓๐๐,๐๐๐.- ๒๘๘,๓๖๐.- 
๗. ค่าตอบแทน ๓๖๐,๐๐๐.- ๓๖๐,๐๐๐.- 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน ๑,๕๗๗,๑๖๐.- 
 

ดังนั้นคงเหลือเงิน (รายรับ – รายจ่าย) = ...........๑,๖๐๒,๓๕๐ -๑,๕๗๗,๑๖๐ =....๒๕,๑๙๐.-................... บาท 
กรณีมีเงินสนับสนนุโครงการคงเหลอืพรอ้มดอกเบี้ยรับ กรุณาแจ้ง สช. เพ่ือพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป  
 

ลงชื่อ.....สุดเขต  เห็นชอบมอบ...... ผู้รับการสนับสนนุ 
                      (นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ) 

 
 

ในกรณีที่รับการสนับสนุนต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทข้ึนไป จำเป็นต้องมีลายมือช่ือของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลงนาม รับรองรายงานการเงนิด้วย  

ข้าพเจ้า............................................................... ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่.......................... ........ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว

ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ ................................................................................... 
(............................... ...................................................) 

โปรดแนบ : สำเนาบัตรอนุญาตผู้สอบบัญชี / งบการเงิน / รายงานสรุปผลการตรวจสอบ / อ่ืนๆ อันได้จากการตรวจสอบบัญชี  
โปรดเก็บ : เอกสารกระดาษทำการ (working paper) เพ่ือเตรียมพร้อมในการเรียกตรวจ 

 

  แบบ งข.๐๐๓ 
  



๔๐ 
 

  
 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ ............ 
โครงการ.............................................................................................................. .................................................................... 
ข้อตกลงเลขที่ สช.  ................................... ระยะเวลาดำเนนิงานตามข้อตกลง ตั้งแต่.................................ถงึ...........................  
 

1) วันที่รายงาน .......................................................  

2) ความก้าวหน้าโครงการเม่ือเทียบกับแผนงาน 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง ปัญหาและอุปสรรค 

    
    
    
    
    
 

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

4) แนวทางในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค์ 
▪ ระยะสั้น ............................................................................. ..........................................  

........................................................................................................................................ 
▪ ระยะยาว ................................................................... ..................................................... .  

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

5) แผนงาน/กิจกรรมทีจ่ะดำเนนิการในงวดต่อไป 
..................................................................................................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ . 

6) ข้อคิดเห็นอื่นๆ . ........................................................................................................... .................  
..................................................................................................................................................... 

 
 ลงชื่อ............................................ .... ผู้รับการสนับสนนุ 

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

แบบ รข. ๐๐๑ 



๔๑ 
 

 
 

(ตัวอย่าง) แบบรายงานความก้าวหนา้โครงการ งวดที่ ....๑........ 
โครงการ...พัฒนาและสนับสนนุกระบวนการดำเนนิงานเขตสขุภาพเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่เขต..๔.... พ.ศ. ๒๕๖๐............................... 
ข้อตกลงเลขที่ สช.  ...๖๐-ข-๐๐๑.........ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลง ตั้งแต่...๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ...ถึง…๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐........ 

๑) วันที่รายงาน ......๖ มีนาคม  ๒๕๖๐.................................................  

๒) ความก้าวหน้าโครงการเม่ือเทียบกับแผนงาน 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง ปัญหาและอุปสรรค 

๑. การจัดทำฐานข้อมูล ไดฐ้านข้อมูล จำนวน ๑ ฐาน ได้ฐานข้อมูล ๑ ฐาน ไม่มี 
๒. การส่ือสารประชาสัมพันธ์ ได้องค์ประกอบของ

คณะกรรมการ กขป. ครบถว้น
ตามหลักเกณฑ์การสรรหา และ
ประชาชนรับรู ้การจดัต้ังเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน 

ได้ผู้สมัครจากภาคสว่นต่าง ๆ  
ตามหลักเกณฑ์ฯ   

ไม่มี 

๓. การประชุมทีมเลขานุการร่วม เกิดการเชื่อมประสาน
เลขานุการกบัอีก ๓ หน่วยงาน
เพ่ือเป็นทีมเลขานุการของ 
กขป. 

เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีม
เลขานุการรว่ม ๔ หน่วยงาน 

ไม่มี 

๔. การประชุมคณะกรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน 

เกิดกลไกการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในระดับเขต ในการ
ค้นหาประเด็นหรอืปัญหา
สุขภาพได้อย่างน้อยปลีะ ๒ 
ประเด็น 

ได้ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 
จำนวน ๑ ประเด็น 

ไม่มี 

๕. การทำงานวิชาการเพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็น 

ได้ข้อมูลวิชาการที่สนับสนนุ 
การดำเนินงานของ กขป. ไม่
น้อยกว่า ๒ เรื่อง 

ได้ข้อมูลวิชาการสนบัสนุน การ
ดำเนินงานของ กขป. จำนวน  
๑ เรื่อง 

ไม่มี 

 

๓) ประเมินสถานการณ์    เป็นไปตามแผนงาน     หรือ  ล่าช้ากว่ากำหนด 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม.......................................................................................................... ........... 

๔) แนวทางในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค์ 
▪ ระยะสั้น ................-......................................................... ..............................................  

▪ ระยะยาว ...............-......................................................................................................... .  
๕) แผนงาน/กิจกรรมทีจ่ะดำเนนิการในงวดต่อไป 

........๑) ประชุมคณะกรรมการเขตเพ่ือสุขภาพประชาชน…………………………………………………………………………….. 

........๒) ประชุมทีมเลขานกุารการรว่ม…………………………………………………………………………………………………….... 

........๓)  ค้นหาประเดน็ปญัหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตพ้ืนทีต่่อเนือ่ง...………………………………………... 

........๔)  ร่วมทำงานวิชาการเพ่ือวิเคราะห ์สังเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพต่อเนือ่ง...…………………………………... 

แบบ รข. ๐๐๑ 



๔๒ 
 

 

 

๖) ข้อคิดเห็นอื่นๆ ......................................................................................................................... ..................................... ....  
 

 

 ลงชื่อ........................................... ...... ผู้รับการสนบัสนนุ 
      (...................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

 

วันที่ .............................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ ........................... 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความกา้วหน้า (แบบ รข.๐๐๑) 
   รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.๐๐๒)  

 สำเนาสมุดบัญชธีนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบัเงินงวดก่อนถงึวันสิน้งวดงานนัน้ๆ) 
 
 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับขอ้ตกลง).............................................................................................. ได้รับการสนบัสนุนจากสำนกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนนิโครงการ............ ...........................................................................  
........................................................................................................................................................... ...................................... 
ข้อตกลงเลขที่ สช.......... - ข - ....... งบประมาณสนับสนนุโครงการทั้งสิน้ ............................ บาท  มีระยะเวลาดำเนนิงานตั้งแต่
....................................................... นั้น  บัดนี้  ข้าพเจา้ได้ดำเนนิการในกิจกรรมงวดที ่............... (งวดที่ผ่านมา) เรียบรอ้ยแล้ว 
ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหนา้ทีแ่นบมาพร้อมนี้ 
 ดังนั้น ข้าพเจ้าจงึขอนำสง่เอกสารประกอบการเบิกจา่ยเงินดังสิ่งทีส่่งมาด้วยข้างต้น และขออนมัุติเบกิจา่ยงวดที่ ............ จำนวน
.........................................บาท (..........................................................) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนนิการต่อไปดว้ย 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับการสนบัสนุน 
       (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รข. ๐๐๒ 



๔๔ 
 

 

              (ตัวอย่าง) 
 
วันที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ ...๒...... 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความกา้วหน้า (แบบ รข.๐๐๑) 
   รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.๐๐๒)  

 สำเนาสมุดบัญชธีนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบัเงินงวดก่อนถงึวันสิน้งวดงานนัน้ๆ) 
 
 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับขอ้ตกลง)  นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ ได้รับการสนบัสนุนจากสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
(สช.) ในการดำเนนิโครงการพัฒนาและสนบัสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพือ่ประชาชนในพืน้ทีเ่ขต ๔  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑ งบประมาณสนับสนนุโครงการทั้งสิ้น  ๑,๖๐๐,๐๐๐ .- บาท  มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  นั้น  บัดนี้  ข้าพเจา้ได้ดำเนนิการในกิจกรรมงวดที ่ ๑  (งวดที่ผ่านมา) เรียบร้อยแลว้ 
ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหนา้ทีแ่นบมาพร้อมนี้ 
 

 ดังนั้น ข้าพเจ้าจงึขอนำสง่เอกสารประกอบการเบิกจา่ยเงินดังสิ่งทีส่่งมาด้วยข้างต้น และขออนมัุติเบกิจา่ยงวดที ่ ๒  จำนวน
๖๔๐,๐๐๐.- บาท  (หกแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนนิการต่อไปดว้ย 
 
 

ลงชื่อ........สุดเขต  เห็นชอบมอบ.........ผู้รบัการสนับสนนุ 
       (นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รข. ๐๐๒ 



๔๕ 
 

 
 
 
วันที่ .............................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนนิงานโครงการฉบบัสมบรูณ ์จำนวน ............ ชุด, 
  แผ่นบันทึกขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์จำนวน................... ชุด  และ  ผลงานอืน่ (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเพ่ือการสนบัสนนุ

โครงการ).......................... จำนวน .............ชดุ  
 สมุดลงบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรบั-รายจ่ายที่เกิดขึน้ในโครงการ (แบบ บข.๐๐๑) 

  รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.๐๐๒) 
  รายงานการเงินเพ่ือปดิโครงการ (แบบ งข.๐๐๓) 

 สำเนาสมุดบัญชธีนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบัเงินงวดทกุงวดจนถงึวันสิน้สดุงวดงาน) 
 

 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับขอ้ตกลง).............................................................................................. ได้รับการสนบัสนุนจากสำนกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนนิโครงการ........................................................................................................................  
ข้อตกลงเลขที่ สช......... - ข - ......... งบประมาณสนบัสนนุโครงการทั้งสิน้ .................................. บาท  มีระยะเวลาดำเนินงาน ต้ังแต่
.............................................................. นั้น บัดนี้  ข้าพเจา้ได้ดำเนนิการโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอ้ยแล้ว 
 ดังนั้น  ข้าพเจ้าจงึขอนำสง่ ผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์  พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ดังสิ่งที่ส่งมา
ด้ว ยข้ างต้น  แ ล ะข ออ นุ มั ติเบิ ก จ่ าย งวดสุ ดท้ า ย/ ขอ คื นเ งิน  จำ น วน ... . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . ..  บ า ท 
(..........................................................................)  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนนิการต่อไปดว้ย 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับการสนบัสนุน 
       (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รข. ๐๐๓ 



๔๖ 
 

 
 

            
ตัวอย่าง 

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนนิงานโครงการฉบบัสมบรูณ ์จำนวน .....๓....... ชุด 
  แผ่นบันทึกขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์จำนวน.........๑.......... ชุด  และ  ผลงานอืน่ (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเพ่ือการ

สนับสนุนโครงการ)  จำนวน ......-.......ชุด 
 สมุดลงบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรบั-รายจ่ายที่เกิดขึน้ในโครงการ (แบบ บข. ๐๐๑) 

  รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข. ๐๐๒) 
  รายงานการเงินเพ่ือปดิโครงการ (แบบ งข. ๐๐๓) 

 สำเนาสมุดบัญชธีนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รบัเงินงวดทกุงวดจนถงึวันสิน้สดุงวดงาน) 
 
 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับขอ้ตกลง)......นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ........................ ได้รับการสนบัสนนุจากสำนกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนนิโครงการพฒันาและสนับสนนุกระบวนการดำเนนิงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต ๔  
พ.ศ. ๒๕๖๐   ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑ งบประมาณสนับสนนุโครงการทั้งสิน้ ๑,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท  มีระยะเวลาดำเนินงาน
ตั้งแตต่ั้งแต่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   นั้น บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรยีบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น  ข้าพเจ้าจงึขอนำสง่ ผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์  พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ดังสิ่งที่ส่งมา
ด้วยข้างต้น  และขออนมัุติเบกิจา่ยงวดสุดทา้ย/ขอคืนเงิน    จำนวน   ๒๕,๑๙๐.-  บาท (สองหมื่นห้าพันหนึง่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนนิการต่อไปดว้ย 
 

ลงชื่อ........สุดเขต  เห็นชอบมอบ.........ผู้รบัการสนับสนนุ 
       (นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ รข. ๐๐๓ 



๔๗ 
 

 
 
วันที่ .............................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความกา้วหน้า (แบบ รข.๐๐๑) 
 
 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับขอ้ตกลง).................................................................................................... ได้รับการสนบัสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (สช.) ในการดำเนนิโครงการ....................................................................................................... 
ข้อตกลงเลขที่ สช...... ... - ข - ...... .. งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น  ...... ......... ........ ... บาท  มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่
..................................................... นั้น  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจาก... ........................... ... ... .... ... .... ... ... .... ... ... .  
.................................................................................................................................................................................................  กำหนดเวลา
ที่ขอขยายเวลา ตั้งแต่ .... ..................... ถึง  .......... ................ (ระยะเวลาเริ่มต้นท่ีขอขยายเวลา - ระยะเวลาสิ้นสุด ท่ีขอขยาย) ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า  จะดำเนินงานโครงการใหเ้สรจ็สิน้ภายในเวลาที่ขอขยายขา้งต้นนีอ้ย่างเต็มความสามารถ  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนมัุติให้ขยายเวลาดำเนินงานโครงการดังกลา่วด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

ลงชื่อ................................................... ผู้รับกา รสนบัสนุน 
(............................................................) 

  

แบบ รข. ๐๐๔ 



 

 

 

ตัวอย่าง 
วันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการ 
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความกา้วหน้า (แบบ รข.๐๐๑) 
 
 ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับขอ้ตกลง)..........นายสดุเขต  เห็นชอบมอบ..................................... ได้รับการสนบัสนุนจากสำนกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนนิโครงการพฒันาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพือ่ประชาชนใน
พื้นที่เขต ๔  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑ งบประมาณสนับสนนุโครงการทั้งสิน้   ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท  มี
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     นั้น  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการ  เนื่องจาก  การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ งานวิชาการเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาสขุภาพในพ้ืนทีย่ังไม่ชัดเจน จึงทำให้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายล่าช้า ยังไม่ครบขั้นตอน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ 
กำหนดเวลาทีข่อขยายเวลา ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ถึง  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  (ระยะเวลาเริ่มต้นท่ีขอขยายเวลา - ระยะเวลาสิ้นสุด ท่ีขอ

ขยาย)  ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะดำเนนิงานโครงการใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลาที่ขอขยายข้างต้นนีอ้ย่างเต็มความสามารถ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนมัุติให้ขยายเวลาดำเนินงานโครงการดังกลา่วด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
ลงชื่อ........สุดเขต  เห็นชอบมอบ......... ผู้รับการสนับสนนุ 

(นายสุดเขต  เห็นชอบมอบ)

แบบ รข. ๐๐๔ 



 

 

 



๕๐ 
 

ตัวอย่าง 
สมุดเงินสดอันแสดงรายการรายรับรายจ่ายที่เกิดข้ึนในโครงการ 

 โครงการ  พัฒนาและสนับสนนุกระบวนการดำเนนิงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพืน้ทีเ่ขต ๔  พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ข้อตกลงเลขที่ สช. ๖๐ - ข – ๐๐๑    ระยะเวลาดำเนินงาน ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     งบประมาณที่ได้รับ   ๑,๖๐๐,๐๐๐.-   บาท   
กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี  ๑)  การจัดทำฐานข้อมูล       กิจกรรมท่ี  ๒) การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมท่ี  ๓)  การประชุมทีมเลขานุการร่วม  กิจกรรมท่ี  ๔)  การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  กิจกรรมท่ี  ๕)  การบริหารจัดการกิจกรรมหลัก 
 

ลำดับ วันท่ี รายการ รับ จ่าย คงเหลือ รายรับ ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม 
เงินงวด ดอกเบ้ียรับ กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมท่ี ๕ 

๑ ๒๘ พ.ย.๕๙ รับเงินงวด (๔๘๐,๐๐๐-
ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย ๙๐๐)  

๔๗๙,๑๐๐  ๔๗๙,๑๐๐ ๔๗๙,๑๐๐       

๒ ๓๐ พ.ย.๕๙ จ่ายค่าจ้างผู้ประสานงาน 
เดือน พย. ๕๙ 

 ๑๕,๐๐๐ ๔๖๔,๑๐๐       ๑๕,๐๐๐ 

๓ ๓๐ พ.ย.๕๙ จ่ายค่าจ้างเลขานุการ 
เดือน พย. ๕๙ 

 ๑๕,๐๐๐ ๔๔๙,๑๐๐       ๑๕,๐๐๐ 

๕ ๒ ธ.ค.๕๙ จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์
สำนักงาน 

 ๔,๐๐๐ ๔๔๕,๑๐๐       ๔,๐๐๐ 

๖ ๗ ธ.ค.๕๙ จ่ายเงินค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่มจัดประชุม
เลขานุการร่วมฯ 

 ๓,๐๐๐ ๔๔๒,๑๐๐     ๓,๐๐๐   

๗ ๗ ธ.ค. ๕๙ จ่ายเงินค่าพาหนะผู้เข้า
ประชุมฯ 

 ๑,๐๐๐ ๔๔๑,๑๐๐     ๑,๐๐๐   

๘ ๑๔ ธ.ค.๕๙ จ่ายค่าประชุมเตรียมการ
จัดทำฐานข้อมูล
คณะกรรมการ กชป. 

 ๒,๐๐๐ ๔๓๙,๑๐๐   ๒,๐๐๐     

  รวม ๔๗๙,๑๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๓๙,๑๐๐ ๔๗๙,๑๐๐ - ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ - ๓๔,๐๐๐ 

บข.๐๐๑ 



 

๕๑ 
 

สัญญาจ้าง 
หัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต..... 

    
สัญญาเลขที่ สช.ญ. ๖๐ - ................. 

 
สัญญาฉบับน้ีทำขึ้น ณ มูลนิธิ/สมาคม..............................................................ตัง้อยูเ่ลขที.่.......หมู่ที.่......

ถนน.......................ตำบล..........................อำเภอ......................จังหวัด............................ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
........................................................ เมื่อวันที่.................เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่าง มูลนิธิ/สมาคม 
.................................................โดย ................................................................. ตำแหน่ง........................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึงกับ..................................................................................................  
อยู่บ้านเลขที่ ........หมู่ที่.......ถนน.................ตำบล....................อำเภอ..................จังหวัด.............. .... ถือบัตร
ประจำตัวประชาชนเลขที่ ....................................ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บัตรหมดอายุ 
วันที่.....................................ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ี ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
อีกฝ่ายหน่ึง  
          

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานต่อไปน้ี 
 

๑.  เป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ 
 ๑.๑ บริหารจัดการการประชุมและกิจกรรมตามแผนงานร่วมของคณะกรรมการเขตสุขภาพ 
      เพื่อประชาชน   เช่น   ประสานให้เกิดการกำหนดระเบียบวาระการประชุมแบบมีส่วนร่วม   

การเตรียมการประชุมทั้งด้านการจัดการและเน้ือหาสาระ   การจัดประชุม  และสรุปผล 
      การประชุม เป็นต้น 

๑.๒ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต.......... 
๑.๓  บริหารจัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ   
      ประชาชนในพื้นที่เขต............ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
      และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกำหนด  
๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต.......   

มอบหมาย 
โดยการปฏิบัติงาน หมายรวมถึง ทั้งในและนอกสำนักงานฯ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน มีระยะเวลา 

ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่  ..........................ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และผู้รับ จ้างมีความประสงค์จะรับจ้างทำงาน
ดังกล่าวข้างต้น 
 



 

๕๒ 
 

 ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปน้ี 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง แ ละผู้ รับ จ้างตกลงรับจ้าง เพื่อปฏิบั ติงานตามรายล ะเอียดที่ กำหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปน้ี 
 

 ภาคผนวก ก :   ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน จำนวน  ๑ หน้า 
 ภาคผนวก ข :   ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง จำนวน  ๑ หน้า 
 ภาคผนวก ค : ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง  จำนวน  ๑ หน้า 

      

 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน 
ระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้วา่จ้าง 

 สัญญาน้ีทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ี  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไวเ้ป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สญัญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 

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

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

 

 
 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ 
 

  

เง่ือนไขประกอบสัญญา 
 
๑. ข้อความทั่วไป 

๑.๑ ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน 
 งานซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามสัญญาน้ี (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “งาน”)  ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

รายละเอียดการจ้างดำเนินงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก .  
 ๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี ผู้ รับจ้างจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ 

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 ๑.๓ หัวเรื่อง 
 ชื่อหัวเร่ืองของเงื่อนไขของสัญญาข้อหน่ึงข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขของสัญญา  

ข้อน้ัน หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อน้ันๆ หรือข้อความอื่น
ใดของสัญญาน้ี 

 ๑.๔ การบอกกล่าว 
 บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญาน้ี ต้องทำเป็นหนังสือ 

และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหน่ึงทางใดดังตอ่ไปน้ี คือ  

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ไดรั้บมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่
ของคู่สัญญา ดังต่อไปน้ี 

 
      ผู้ว่าจ้าง :     มูลนิธิ/สมาคม/....................................... 
                    ที่อยู่............................................................. 
            .................................................................. 
      โทรศัพท์ :       .................................................................. 
 โทรสาร  :  .................................................................. 
 
 ผู้รับจ้าง  :  ชื่อ-นามสกุล.............................................. 

ที่อยู่......................................................... 
            .................................................................. 
 โทรศัพท์  :  ....................................... ........................... 



 

๕๔ 
 

 
๒. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา  

๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา 
 สัญญาน้ีเร่ิมมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อคู่สัญญาได้ลงนาม 
 ๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องเร่ิมปฏิบัติงาน ภายในวันที่....(นับถัดจากวันที่ลงนาม)........  
 ๒.๓ วันสิ้นสุดของสัญญา 

 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา 
 ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับ

การทำสัญญาน้ี หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
 ๒.๕ การโอนงาน 
       ๒.๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน  โอนงาน  หรือละทิ้งงาน  ให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงาน

ตามสัญญาน้ีแทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน 
และแม้ จะได้ รับค วามยินยอมดัง กล่าว ผู้ รับ จ้างก็ ยังต้ องรับ ผิด ชอ บ อย่างเต็ มที่ ตามสัญญาน้ีต่อ ไป  
ทุกประการ 

        ๒.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาน้ีให้แก่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ 

๒.๖ การระงับงานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา 
      ๒.๖.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานช่ัวคราวโดยผู้ว่าจา้ง 

  (ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ 
หรือ ด้ วยค วามเอาใจใส่  เท่ าที่ พึ งคาดห มาย ได้ จาก ผู้ รับ จ้างในระดับ เดี ยวกั น  ห รือ มิได้ ป ฏิบั ติ ตาม  
ข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาน้ี ในกรณีเช่นน้ีผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้ รับ จ้างทราบถึงเหตุผล  
ที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับ จ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน  
นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลกิสัญญาโดยการส่งคำบอกกลา่วแก่ผูรั้บจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว  ผู้รับ จ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทาง  เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด 

 (ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ รับ จ้างทราบล่วงหน้าเมื่ อใดก็ได้ ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนา 
ที่จะระงับการทำงานทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา  
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้รับ จ้างได้ รับหนังสือบอก
กล่ าวน้ัน ห รือ อ าจเร็ว กว่ า หรื อช้ าก ว่าก ำห นด เวล าน้ันก็ ได้ แ ล้ว แต่ คู่ สัญญาจะท ำความตกล งกั น  



 

๕๕ 
 

เมื่อผู้รับ จ้างได้ รับหนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว ผู้ รับจ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทาง  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด  

 
 ๒.๖.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง 

  ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สญัญาระบุไว้ 
ในกรณีเช่นน้ีผู้รับจ้างจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสญัญา ถ้าผู้ว่าจ้าง
มิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้รับจ้างพอใจ ภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวน้ัน 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  
 ๒.๖.๓ เหตุสุดวิสัย 

 (ก) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่าเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดีไม่มีใครจักอาจ
ป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุน้ันจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร   
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลน้ันในฐานะเช่นน้ัน 

 (ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาน้ีได้ เพราะเหตุสุดวิสัยคู่สัญญา
ฝ่ายน้ันจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบภายใน ๑๔ (สิบสี่) วัน นับแต่เหตุน้ันเกิดขึ้น และคู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่ สัญญาฝ่ายแรก
ทราบภายในเวลาอันควร 

 (ค) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญาน้ีเป็นประการอื่น อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้รับการขยายเวลา
ทำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไปอันเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยน้ัน 

 (ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตาม
สัญญาน้ีได้ทั้งหมด   หรือแต่เพียงบางส่วน   เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยต่อเน่ืองกันเป็นเวลาเกินกว่า  ๖๐  (หกสิบ) วัน 
นับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยส่งคำบอกกล่าวไปยัง
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
  ๒.๗ สิทธิของคู่สัญญาเม่ือมีการระงับงานช่ัวคราว หรือบอกเลิกสัญญา 
 ๒.๗.๑ เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญาน้ีชั่วคราวตามสัญญาข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 
 ๒.๗.๒ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ข . ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเร่ิมปฏิบัติงาน จนถึงวันบอกเลิกสัญญา  
 ๒.๗.๓ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในภาคผ นวก ข . ให้แก่ผู้ รับ จ้าง โด ยคำนวณตั้งแต่ วันเร่ิมปฏิ บัติงานจนถึงวันบอ ก 
เลิกสัญญา   รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทาง   และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง 



 

๕๖ 
 

ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างด้วย อย่างไรก็ตามเงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิน
ยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ข. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้  

๒.๗.๔ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๓ (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัดส่วนที่ เป็นธรรม 
และเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเร่ิมปฏิบัติงานจนถึงวันเลิก
สัญญา  

 
๓. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  ๓.๑ ผู้รับ จ้างจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
  ๓.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ผู้รับ จ้างตามภาคผนวก ข . น้ัน เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว  
ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี   ผู้รับจ้างจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า  ส่วนลด 
เบี้ย เลี้ยง เงินช่วยเหลือใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาน้ี  
หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่ตามสัญญาน้ี 
  ๓.๓ ผู้ รับ จ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ   ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ   เงินบำเหน็จ   
หรือค่านายหน้าใดๆ  ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของ  หรือกรรมวิธีใดๆ  ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมา
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือที่ผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์ หรือเงิน
เช่นว่าน้ันได้ 
  ๓.๔ ลิขสิท ธิ์ ในเอ กสารทุ กฉบับ ซึ่งผู้ รับ จ้างได้ ทำขึ้น เกี่ย วกับสัญญาน้ี ให้ ตก เป็นของผู้ว่ าจ้ าง 
บรรดาเอ กสารที่ผู้ รับ จ้างได้ จัดทำขึ้น เกี่ย วกับสัญญาน้ี  ให้ถือ เป็ นความลับ  แ ละให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์  
ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาน้ี ผู้รับจ้างอาจเก็บ
สำเนาเอกส ารไว้กับ ตนได้  แ ต่ต้ องไม่นำข้อค วามในเอ กสาร น้ันไป ใช้ในกิ จการอื่ นที่ ไม่ เกี่ยวกั บงาน  
ที่รับจ้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  ๓.๕ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ผู้รับจ้างใช้หรือซึ่งผู้รับจ้าง
ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้วา่จ้างและต้องทำ
เคร่ืองหมาย แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
ตามระเบียบของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างผู้รับจ้างเท่าน้ัน 
 เมื่อทำงานเสร็จ หรือมีการเลิกสัญญา ผู้ รับจ้างจะต้องทำบัญชี แสดงรายการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้น ที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บ รักษา ตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดูแล
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างเหม าะสม ตลอดเวลาที่ครอบครอง แล้วต้องคืนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม โดยต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย 



 

๕๗ 
 

หรือความเสียหายที่ เกิดขึ้น ยกเว้นการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบ สำหรับความ
เสื่อมสภาพตามปกติ 
 

  
๔. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
  ๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แกผู่้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผูว้่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้อง โดยบุคคลที่สาม อันเกิดจากความผิดพลาด 
หรือการละเว้นไม่กระทำการของผู้รับจ้าง  
  ๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 

 
 
 
 

๕. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่คิดมูลค่าและ  

ภายในเวลาอันควร 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร  

ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาน้ีลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 

 

๖. ค่าจ้าง 
๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ข . 
๖.๒ ในกรณีที่ผู้รับ จ้างต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก. 

เน่ืองจากมีเหตุใดๆ  นอกเหนือจากการควบคุมของผู้รับจ้างเกิดขึ้น  และซึ่งผู้รับจ้างไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้
หรือเน่ืองจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขงาน  อันสืบเน่ืองมาจากการร้องเรียนของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุใน
ภาคผนวก ข. 

๖.๓ ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและความล่าช้าน้ันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เป็นพิเศษ  
ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเร่ืองค่าจ้างเพิ่มเติมน้ัน 

 
 

๗. ค่าปรับ 
  หากผู้รับ จ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ รับจ้างจะต้อง
ชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ต่ำกว่า
วันละ ๑๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
 

 



 

๕๘ 
 

๘. การชำระเงินให้ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเป็นเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ของผู้รับจ้าง ทั้งน้ี ผู้รับ จ้างตกลงเป็นผู้ รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน  
ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ 
 



 

๕๙ 
 

ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน 
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน  เขต....... 

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

เป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ 
๑. เป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ 

       ๑.๑ บริหารจัดการการประชุมและกิจกรรมตามแผนงานร่วมของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เช่น ประสานให้เกิดการกำหนดระเบียบวาระการประชุมแบบมีส่วนร่วม การเตรียมการประชุมทั้งด้าน
การจัดการและเน้ือหาสาระ การจัดประชุม และสรุปผลการประชุม  เป็นต้น 

๑.๒ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
๑.๓ บริหารจัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน

พื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติกำหนด 

๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการสุขภาพเขตเพื่อประชาชน เขต.....มอบหมาย  
 

๒. การปฏิบัติงาน หมายรวมถึง ทั้งในและนอกสำนักงาน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เร่ิมตั้งแต่วันที่   
.................................สิ้นสุดวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีจำนวนวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐ วัน         
วันละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง  ในอัตราค่าตอบแทนวันละ ๑,๕๐๐.- บาท คิดเป็นเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๓. ผลงานที่นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันที่ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัตงิานตามข้อกำหนด  
รายละเอียดการจ้างดำเนินงาน ข้อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยแนบเป็นเอกสารเพื่อเบิก
เงินค่าจ้างรายเดือน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 

๔. การเบิกจ่าย เบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๖๐ 
 

 
   
 
วันทำสัญญาวันที่ .................................... 
 

๑. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง  ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จำนวนวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ในอัตรา
ค่าตอบแทนวันละ ๑,๕๐๐ บาท 
 

     ๒.  ผลงานที่ส่งมอบ  
 สรุปจำนวนวันที่ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน 
ข้อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน  โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่ว งเงินค่าจ้างงวดใดงวดหน่ึงไว้ก็ได้ หากผู้ รับ จ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
กำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก.  และจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องน้ันแล้ว 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 



 

๖๑ 
 

 
(ที่อยู่) เลขที่...... หมู่ที่ ..... ถนน........ 
 ตำบล...................................  
อำเภอ.................. จังหวัด..............  

                โทรศัพท์ .................................. 
 
เร่ือง  ขอเสนอราคาจ้าง 
เรียน  ประธานมูลนิธิ.../นายกสมาคม............ 
 

ข้าพเจ้า......................... ขอเสนอราคาจ้างดำเนินงานเป็นหัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  
เขต...........โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงานดังน้ี 

 

๑. เป็นผู้ประสานงานให้แก่ทีมเลขานุการ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ 
  ๑.๑. บริหารจัดการการประชุมและกิจกรรมตามแผนงานร่วมของคณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน   เช่น  ประสานให้เกิดการกำหนดระเบียบวาระการประชุมแบบมีส่วนร่วม          การเตรียมการ
ประชุมทั้งด้านการจัดการและเน้ือหาสาระ การจัดประชุม และสรุปผลการประชุม  

  ๑.๒ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
  ๑.๓ บริหารจัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน

พื้นที่เขต....... พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติกำหนด  

๒. การปฏิบัติงาน หมายรวมถึง ทั้งในและนอกสำนักงาน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เร่ิมตั้งแต่วันที่   
..............................สิน้สุดวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑๐ วัน (ไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ชั่วโมง)       
ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓. ผลงานที่นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันพร้อมรายละเอียดตามข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน 
ข้อ ๑-๒ พร้อมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 
กำหนดยืนราคา ๓๐ วัน 
ราคาที่เสนอน้ีไม่สามารถลดลงได้อีก 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
           (.........................................) 
            วันที่......./............/.......... 



 

๖๒ 
 

สัญญาจ้าง 
ผู้ประสานงานสำนกังานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต..... 

    

สัญญาเลขที่ สช.ญ. ๖๐ - ................. 
 

สัญญาฉบับน้ีทำขึ้น ณ มูลนิธิ/สมาคม....................................................ตั้งอยู่เลขที่...........หมู่ที่..............
ถนน...........................ตำบล.............................อำเภอ..............................จังหวัด.................................................. 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..............................................เมื่อวันที่.................เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่าง 
มูลนิธิ/สมาคม ......................................................... โดย ........................................................................ ตำแหน่ง
....................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึงกับ.....................................  
อยู่บ้านเลขที่ ..............................................................................................................ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ .............................ออกให้ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บัตรหมดอายุ วันที่............................. 
แนบท้ายสัญญาน้ี ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง  
          

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานต่อไปน้ี 
 

 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   
         

 โดยปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ  มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่  
.......................ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และผู้รับจ้างมีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น 
 

 ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง แ ละผู้ รับ จ้างตกลงรับจ้าง เพื่อปฏิบั ติงานตามรายล ะเอียดที่ กำหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปน้ี 
 

 ภาคผนวก ก :   ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน จำนวน  ๑ หน้า 
 ภาคผนวก ข :   ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง จำนวน  ๑ หน้า 
 ภาคผนวก ค : ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง  จำนวน  ๑ หน้า 

      



 

๖๓ 
 

 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน 
ระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้วา่จ้าง 

 

 สัญญาน้ีทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ี  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไวเ้ป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สญัญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 

 

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

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

 
 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 
 

 เง่ือนไขประกอบสัญญา  
 

๑. ข้อความทั่วไป 
๑.๑ ข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน 
 งานซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามสัญญาน้ี (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “งาน”) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

รายละเอียดการจ้างดำเนินงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก .  
๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม 
 ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี ผู้รับ จ้างจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ 

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑.๓ หัวเรื่อง 
 ชื่อหัวเร่ืองของเงื่อนไขของสัญญาข้อหน่ึงข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขของสัญญา  

ข้อน้ัน หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อน้ันๆ หรือข้อความอื่น
ใดของสัญญาน้ี 

๑.๔ การบอกกล่าว 
 บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญาน้ี ต้องทำเป็นหนังสือ และ

จะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหน่ึงทางใดดงัต่อไปน้ี คือ  

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ไดรั้บมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่
ของคู่สัญญา ดังต่อไปน้ี 

 
      ผู้ว่าจ้าง :      มูลนิธิ/สมาคม/........................................ 
                    ที่อยู่............................................................. 
            .................................................................. 
      โทรศัพท์ :      .................................................................. 
 โทรสาร  :  .................................................................. 
 
 ผู้รับจ้าง  :  ชื่อ-นามสกุล.............................................. 

ที่อยู่......................................................... 
            .................................................................. 
 โทรศัพท์  :  .................................................................. 
 



 

๖๕ 
 

 
 

๒. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา  
๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา 
 สัญญาน้ีเร่ิมมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อคู่สัญญาได้ลงนาม 
๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องเร่ิมปฏิบัติงาน ภายในวันที่....(นับถัดจากวันที่ลงนาม)........  
๒.๓ วันสิ้นสุดของสัญญา 

 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา 
 ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา   ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับ

การทำสัญญาน้ี หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
๒.๕ การโอนงาน 
 ๒.๕.๑ ผู้ รับ จ้างจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงาน ให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงาน  

ตามสัญญาน้ีแทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน 
แล ะแ ม้จะได้ รับค วามยิ นย อ มดั งกล่ าว  ผู้ รับ จ้างก็ยั งต้ องรับผิ ด ชอ บอ ย่ างเต็ม ที่ ตามสัญญาน้ีต่ อ ไป 
ทุกประการ 

 ๒.๕.๒ ผู้รับ จ้างจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาน้ีให้แก่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้
ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ 

๒.๖ การระงับงานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา 
๒.๖.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานช่ัวคราวโดยผู้ว่าจ้าง 

  (ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ 
หรือด้ วย ค วามเอ าใจใส่ เท่ าที่ พึ งค าดห มายได้ จากผู้ รับ จ้างในระดับ เดี ยว กัน  ห รือ มิ ได้ป ฏิ บั ติ ตาม  
ข้อสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาน้ี ในกรณีเช่นน้ีผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้ รับ จ้างทราบถึงเหตุผล  
ที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้ รับ จ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน  
นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้าง  เมื่อที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว ผู้รับจ้างต้องหยุดปฏิบตัิงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด 

 (ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ รับ จ้างทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนา  
ที่จะระงับการทำงานทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา  
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ รับหนังสือบอก
กล่ าว น้ัน ห รือ อ าจเร็วก ว่า  ห รือช้ าก ว่ าก ำห นดเว ลา น้ันก็ ได้  แ ล้ วแ ต่ คู่ สัญญ าจะท ำความตก ลงกั น  



 

๖๖ 
 

เมื่อผู้ รับ จ้างได้ รับหนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว ผู้ รับ จ้างต้องหยุดปฏิบัติงานทั นทีและดำเนินการทุกวิถีทาง  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด 
 ๒.๖.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง 

  ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ 
ในกรณีเช่นน้ีผู้รับ จ้างจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้าง
มิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้รับจ้างพอใจ ภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวน้ัน 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  
 ๒.๖.๓ เหตุสุดวิสัย 

 (ก) “เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่าเหตุใดๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี   จะให้ผลพิบัติก็ดีไม่มีใครจักอาจ
ป้องกันได้ แม้ทั้ งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุน้ันจะได้ จัดการระมัดระวังตามสมควร   
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลน้ันในฐานะเช่นน้ัน 

 (ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาน้ีได้ เพราะเหตุสุดวิสัยคู่สัญญา
ฝ่ายน้ันจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบภายใน ๑๔ (สิบสี่) วัน  นับแต่เหตุ น้ันเกิดขึ้น  และคู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสดุวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สญัญาฝ่ายแรกทราบ
ภายในเวลาอันควร 

 (ค) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัย เกิดขึ้นให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย   
ระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญาน้ีเป็นประการอื่น อย่างไรก็ตามที่ผู้รับ จ้างมีสิทธิจะได้รับการขยายเวลา
ทำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไปอันเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยน้ัน 

 (ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตาม
สัญญาน้ีได้ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยต่อเน่ืองกันเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ (หกสิบ) วัน นับ
จากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยส่งคำบอกกลา่วไปยงัคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหน่ึงล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
 ๒.๗ สิทธิของคู่สัญญาเม่ือมีการระงับงานช่ัวคราว หรือบอกเลิกสัญญา 
 ๒.๗.๑ เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญาน้ีชั่วคราวตามสัญญาข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน 
 ๒.๗.๒ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเร่ิมปฏิบัติงาน จนถึงวันบอกเลิกสัญญา  
 ๒.๗.๓ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เห มาะสมที่ กำหนด ในภาคผ นวก ข . ให้ แก่ผู้ รับ จ้าง โดย คำนวณตั้งแต่วั นเร่ิมปฏิบั ติงานจนถึ งวันบอ ก  
เลิกสัญญา  รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทาง  และเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง 
ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างด้วย อย่างไรก็ตามเงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิน
ยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ข. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้  



 

๖๗ 
 

๒.๗ .๔  เมื่อ มีการเลิกสัญญาต ามข้อ ๒.๖.๓ (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างต ามสัดส่ วนที่ เป็นธรรม  
และเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคำนวณตั้งแต่วันเร่ิมปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา  

 
๓. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
 ๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
 ๓.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะช ำระแก่ผู้ รับ จ้างตามภาคผนวก ข . น้ัน เป็ นค่าตอ บแท นเพียงอย่ างเดีย ว  
ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี ผู้รับจ้างจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ย
เลี้ย ง เงินช่ วยเหลือ ใดๆ โดยต รงหรือโดย อ้อม  ห รือสิ่งต อบแ ทนใดๆ ในส่วนที่ เกี่ยวข้ องกับ สัญญาน้ี   
หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่ตามสัญญาน้ี 
 ๓.๓  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ   ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ   เงินบำเหน็จ  หรือ      
ค่านายหน้าใดๆ   ที่ เกี่ยวกับการนำสิ่งขอ ง หรือกรรมวิธีใดๆ  ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี   เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือที่ผู้รับ จ้างอาจได้ผลประโยชน์ หรือเงิน
เช่นว่าน้ันได้ 
 ๓.๔ ลิข สิ ท ธิ์ ใน เอ ก ส ารทุ กฉ บั บ ซึ่ง ผู้ รับ จ้าง ได้ ท ำขึ้ น เกี่ ย วกั บ สัญ ญาน้ี  ให้ ตก เป็ นข อ งผู้ ว่ าจ้ าง 
บรรดาเอก สารที่ผู้ รับ จ้างได้จัดทำขึ้ นเกี่ยว กับสัญญาน้ี ให้ถื อเป็นค วามลั บ และให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์  
ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผูว้่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาน้ี ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนา
เอ กสารไว้กั บตนได้  แต่ ต้องไม่นำข้อ ความในเอ กสารน้ันไป ใช้ ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ย วกับ งานที่ รับ จ้าง 
โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ๓.๕ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ผู้รับ จ้างใช้หรือซึ่งผู้รับจ้างซื้อมา
ด้วยทุนทรัพย์ข องผู้ ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิ ทธิ์ของผู้ว่าจ้างแล ะ  
ต้องทำเคร่ืองหมาย แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่ าง
เหมาะสม ตามระเบียบของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างผู้รับจ้าง
เท่าน้ัน 
 เมื่อทำงานเสร็จ หรือมีการเลิกสัญญา ผู้รับ จ้างจะต้องทำบัญชี แสดงรายการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้น ที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษา ตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดูแล
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างเหมาะสม ตลอดเวลาที่ครอบครอง แล้วต้องคืนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม โดยต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ยกเว้นการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพ
ตามปกติ 
  



 

๖๘ 
 

๔. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 ๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้อง โดยบุคคลที่สาม อันเกิดจากความผิดพลาด 
หรือการละเว้นไม่กระทำการของผู้รับจ้าง  
 ๔.๒ ผู้รับ จ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของ
บุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 
 
๕. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ ให้แก่ผู้ รับ จ้างโ ดยไม่คิดมูลค่าและ 
ภายในเวลาอันควร 

ในกรณีที่ผู้รับ จ้างร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร  
ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาน้ีลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
๖. ค่าจ้าง 

๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ข . 
๖.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก. เน่ืองจาก

มีเหตุใดๆ นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ รับ จ้างที่ เกิดขึ้น และซึ่งผู้ รับ จ้างไม่อ าจคาดหมายล่วงหน้าได้ห รือ
เน่ืองจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงาน อันสืบเน่ืองมาจากการร้องเรียนของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะ
ได้รับค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ข.  

๖.๓ ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและความล่าช้าน้ันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ  
ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเร่ืองค่าจ้างเพิ่มเติมน้ัน 
 
๗. ค่าปรับ 
 หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการส่งมอบงานภ ายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ รับจ้างจะต้องชำระ
ค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 
๑๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
 
๘. การชำระเงินให้ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเป็นเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของผู้รับจ้าง ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน 

ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ัน



 

 

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 ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต....... และ

หัวหน้าสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต.........มอบหมาย 
               โดยปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ  มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่  
......................ถึงวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ ๗  ชั่วโมง  ยกเว้น
วันหยุดราชการ  ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
 

๒. ผลงานที่นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันและชั่วโมงที่ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อกำหนด 

รายละเอียดการจ้างดำเนินงาน  ข้อ ๑-๒   และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน    โดยแนบเป็นเอกสาร
เพื่อเบิกเงินค่าจ้างรายเดือน โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 
     ๓. การเบิกจ่าย เบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวม ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

๗๐ 
 

 
     
 
วันทำสัญญาวันที่ .................................... 
 

๑. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ ช่ัวโมงต่อวัน  ยกเว้นวันหยุดราชการ  
  
 ๒. ผลงานที่ส่งมอบ  
 สรุปจำนวนวันและชั่วโมงที่ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏบิัติงานตามข้อกำหนดรายละเอียดการจ้าง
ดำเนินงาน ข้อ ๑-๒ และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน  โดยส่งมอบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่ว งเงินค่าจ้างงวดใดงวดหน่ึงไว้ก็ได้ หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
กำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก. และจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องน้ันแล้ว 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข. 



  

๗๑ 
 

 (ที่อยู่) เลขที่...... หมู่ที่ ..... ถนน........ 
 ตำบล...................................  
อำเภอ.................. จังหวัด..............  

                โทรศัพท์ .................................. 
 
เร่ือง  ขอเสนอราคาจ้าง 
เรียน  ประธานมูลนิธิ.../นายกสมาคม...................... 
 

ข้าพเจ้า......................... ขอเสนอราคาจ้างดำเนินงานเป็นผู้ประสานงานสำนักงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต.......  โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงานดังน้ี 

 

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  
......................ถึงวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ ๗  ชั่วโมง  ยกเว้น
วันหยุดราชการ  ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท 

๓.   ผลงานที่นำส่งมอบคือ สรุปจำนวนวันตามข้อกำหนดรายละเอียดการจ้างดำเนินงาน ข้อ ๑-๒  
และรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นรายวัน โดยแนบเป็นเอกสารเพื่อเบิกเงินค่าจ้างรายเดือน โดยส่งมอบภายใน
วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 
กำหนดยืนราคา ๓๐ วัน 
ราคาที่เสนอน้ีไม่สามารถลดลงได้อีก 
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               (.........................................) 
                           วันที่......./............/.......... 
 



 

 

ใบลงทะเบียน 
ช่ือการประชุม................................................................................................................ ................................ 
วันที่ในการจัดประชุม..............................................................เวลา....................................... ........................ 
สถานที่ในการจัดประชุม................................................................................................................................. 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ลายมือชื่อ 

๑       

๒       

๓       

๔       

๕       

๖       

๗       

๘       

๙       

๑๐       



 

 

  
 

หน่วยงาน .......ศูนย์ประสานงานสุขภาพเขต............................................................................... 
ที่ .............../................           วันที่..............เดอืน.....................พ.ศ................. 

เรื่อง ขออนุมัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง......................... 

 

เรียน  หัวหน้าโครงการ.......................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดทุี่จะซื้อ/จ้าง (หากมีแนบท้าย) 
 

   ความเป็นมา 
 

ด้วย งาน........................................................................ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
............................................................................................................................................................................... 
ภายใต้กิจกรรม......................................โครงการ...................................................................... 
และในประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ กำหนดว่า การจัดหาพัสดุลักษณะเฉพาะ ให้โครงการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะจัดหา
พัสดุจัดทำบันทึกคำขออนุมัติจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องแสดงรายการประกอบการพิจารณา
ประกอบ น้ัน  

ในการน้ี ................................จึงใคร่ขออนุมัติจัดซื้ อ/จัดจ้าง โดยมีรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ
ดังต่อไปน้ี 

๑. วัตถุประสงค์หรือความจำเป็นในการจัดหาพัสดุ 
.................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุทีจ่ะซื้อ/จ้าง (ใส่รายละเอียดหรือตามเอกสารแนบท้าย) 

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

๓. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 
  .....(ระบุ วัน/เดือน/ปี หรือภายใน.................วันหลังจากลงนามในสัญญา).... 

.................................................................................................................. ............................................................. 
๔. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามควรแก่กรณี 

  ............................(หา้มตดัทิง้ ถา้ไม่มีใหพ้มิพว์า่ –ไม่มี-).......................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 

แบบ พด.๐๐๑.๓ 
(วงเงินการจัดหาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  

บันทึกขอ้ความ 

 



  

๗๔ 
 

๕. งบประมาณ 
ภายในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น .................................บาท (..................................บาทถว้น) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากงบประมาณ สช. ภายใต้กิจกรรม........................................................................

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

๖.    การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ กำหนดว่า สำหรับการตรวจรับพัสดุซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ดำเนินการโดยพนักงาน ๑ คน สำหรับการตรวจรับพัสดุซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน ๓ คน ดังน้ันจึงขอเสนอขอแต่งตั้งรายนามดังต่อไปน้ี 

๑).............................................  ตำแหน่ง........................................... ประธานกรรมการ 
      ๒).............................................. ตำแหน่ง.............................................กรรมการ 
      ๓).............................................. ตำแหน่ง.............................................กรรมการ 

  

 ข้อพิจารณา 

๑)  การจัดหาพัสดุคร้ังน้ี มีวงเงินในการจัดหาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรจัดหาโดยวิธี        
ตกลงราคา  

๒)  งานพัสดุได้ติดต่อไปยัง บริษัท/ห้าง/ร้าน................................... ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างทำพัสดุ
ดังกล่าว    ซึ่งได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ...............................บาท (ตวัอกัษรจำนวนเงนิ)   

 

         ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
๑. อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ดังรายละเอียดข้างต้น จำนวน..................เล่ม/ชิ้น/งาน โดยวิธีตกลง

ราคา กับ บริษัท/ห้าง/ร้าน.................................................................โดยเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณโครงการฯ 
เป็นเงินทั้งสิ้น.................................................บาท (ตัวอักษรจำนวนเงิน)   

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอในข้อ ๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

 
 

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

  ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติ 
     (.............................................) 

   ตำแหน่ง.....หัวหน้าโครงการฯ.......... 



  

๗๕ 
 

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

          
 

 
ที่ กขป.เขต ๑/๐๐๑/๒๕๕๙             ศูนย์ประสานงานสุขภาพเขต .....
     

 
       วันที่ .............เดือน..................พศ............. 

 
เรื่อง  ………………………………….. 
เรียน  ………………………………….. 
อ้างถึง (ถ้ามี) ................................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ........................................... จำนวน.............ชุด  
 
   (เนื้อเรื่อง ความเป็นมา)....................................................................................... ............................................ 
........................................................................................................................................................................................................
.......................................  
  (เนื้อเรื่อง ข้อพิจารณา)…………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ ................................................ ........... 
..............................................................................   

(เนื้อเรื่อง ข้อเสนอ)…………………………………………………………………………………………………………….…………. 
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................ 

 
ขอแสดงความนับถอื 
 
 

---------------------------- 
(............................................) 

หัวหน้าโครงการฯ 
หน่วยงานงาน/ผู้ประสานงาน 
โทร.......................................... 
โทรสาร................................... 
อีเมล์........................................ 
 

เลขที่หนังสือ 

 เลขปี พ.ศ. 
เลขท่ีเขต 



  

๗๖ 
 

 

ภาคผนวก ฉ  แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานงานสุขภาพเขต ............ (จังหวัด.................................................................................................)  
ท่ีอยู่........................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์ ..........................................โทรสาร......................................อีเมล์..........................................เว็ปไซด์...................................... 
 



 

 

 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ 

ซอยติวานนท์ ๑๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ 
www.nationalhealth.or.th 

 
 
 

สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ 
 
 

http://www.nationalhealth.or.th/

