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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่
ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
ของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแต่งตั้ง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 16 มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๒๑ วรรคสอง
และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2563
ประธานกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชนโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชน
และกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยเบี้ยประชุม
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
คณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
แต่งตั้งให้พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนมอบหมาย
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
“กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย” หมายความรวมถึ ง รองประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
(๒) กรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๑,๖๐๐ บาท
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการ ครั้งละไม่เกิน 2,00๐ บาท
(๒) กรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๑,600 บาท
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ข้อ ๖ ให้ ป ระธานอนุ ก รรมการและอนุ กรรมการในคณะอนุก รรมการได้รั บ เบี้ย ประชุม
เป็นรายครั้ง ตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานอนุกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๑,๒๕๐ บาท
(๒) อนุกรรมการ ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ ประธานอนุ ก รรมการไม่ ส ามารถร่ ว มประชุ มได้
ให้ผู้ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
ตามที่กาหนดในข้อ ๔ (๑) ข้อ ๕ (๑) หรือข้อ ๖ (๑) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ประธานกรรมการและกรรมการหรือประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการนั้น แล้วแต่กรณี เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
ข้อ ๙ การประชุ ม ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการป่ า ชุ มชนประจ าจังหวัด
หรือคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
หรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ก รรมการหรื อ อนุ ก รรมการซึ่ ง เป็ น การแต่ ง ตั้ ง โดยต าแหน่ ง ไม่ ส ามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อนื่ เข้าร่วมประชุมแทนโดยทาเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย
ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ
และให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ
ข้อ ๑๑ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย ประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการเดินทางมาประชุม
ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวจากต้นสังกัด
(2) บุคคลที่มิใช่ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ได้รับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในอัตราเทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น ทั้งนี้ โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวจากกรมป่าไม้
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน

