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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทํางบประมาณ (Budget Preparation) 

( 14 พฤศจิกายน 2555) 

ขอสรุปเพิ่มเติม เรื่องการจัดทํางบประมาณ ตามระเบียบของ Procurement and Grants Office (PGO) ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีดังน้ี    

 
1. ใหมีการจัดทําคําอธิบาย การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม (Budget justification) เปนภาษาอังกฤษ 

โดยใหจัดทําเปนเอกสารแนบ แยกตามโครงการ และแยกตามหมวดงบประมาณ    เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการจัดทํา TUC  ไดรางแบบฟอรมเพื่อใหเจาหนาที่โครงการ 

ใชเปนแนวทางในการเขียนคําอธิบาย (ดูตามเอกสารที่แนบทายนี้)   รวมท้ังไดสรุปแนวทางที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและแนวปฏิบัติที่โครงการตอง 
ดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 
2. ขณะน้ี  TUC ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน CoAg Budget โดยไดมีการเพิ่มเติม “บรรทัด

สําหรับรายละเอียด/description line” ข้ึน   ดังนั้น ตั้งแตน้ีไปเราจะเรียกบรรทัดที่ 1 ใน CoAg 

budget วา “บรรทัดปกติ/regular line” และเรียกบรรทัดที่ 2 วา “บรรทัดสําหรับ
รายละเอียด/description line”   ขอดีของการเพิ่มบรรทัดดังกลาว คือ  เมื่อ TUC/IT ทําการ
แปลง CoAg budget ใหเปน CoAg Fin แลว  เจาหนาที่โครงการจะสามารถแกไข หรือ
เปล่ียนแปลงเนื้อหาใน “บรรทัดสําหรับรายละเอียด” ไดเอง  โดยที่ไมตองสงมาให TUC 

แกไขดังในอดีต   ดูตัวอยางตามดานลาง 
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ก. หมวดบุคลากร (Personnel) 

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget คือ 

1. ใสชื่อตําแหนงใน “บรรทัดปกต”ิ  และใสชื่อเจาหนาที่โครงการใน “บรรทัดสําหรับ
รายละเอียด”  ซ่ึงจะเปนการสะดวกตอโครงการ หากจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ชื่อเจาหนาท่ี  เชน กรณีมีเจาหนาที่ลาออก และมีการเปลี่ยนเจาหนาที่โครงการใหม   

2. คาลวงเวลา (overtime) ใหใสเปนจํานวน Lump sum และเจาหนาที่โครงการสามารถใส 
Lump sum เปนรายการเดียว  หรือหากมีเจาหนาที่หลายคนในตําแหนงเดียวกัน ก็
สามารถใส overtime เปน Lump sum แยกตามตําแหนงได และ เนื่องจาก หากโครงการ
ใส Unit เปน Lump sum แลว ระบบของ CoAg budget จะบังคับใหใสคําอธิบายใน 
“บรรทัดสําหรับรายละเอียด” ดังนั้น จึงเปนใหเปนทางเลือกวา 

• โครงการสามารถใสรายละเอียดของคาลวงเวลาใน “บรรทัดสําหรับ
รายละเอียด” ก็ไดหรือ  

• หากโครงการไมตองการใสรายละเอียดคาลวงเวลาใน CoAg budget ก็ใหใส
คําวา (See attached justification) ไวใน “บรรทัดสําหรับรายละเอียด”   และ
ใหโครงการใสคําอธิบาย/รายละเอียดในแบบฟอรม Budget Justification  

 

ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification ท่ีแนบทาย คือ 

1. รายละเอียดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง โดยสังเขป 

2. อธิบายและแจกแจง รายละเอียดคาลวงเวลา 
3. ไมจําเปนตองเขียนรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการหรือเจาหนาที่ของ 

รัฐท่ีทํางานใหกับโครงการ  และไมไดรับเงินเดือนภายใตเงินงบประมาณโครงการ  
(เขียนอธิบายเพ่ิมเติมหรือไมก็ได)    

4. ไมจําเปนตองใสจํานวนเงินเดือนของแตละตําแหนง   ในแบบฟอรมนี้ ใหเขียนวา (See 

CoAg budgets) ได  (ใสจํานวนเงินหรือไมใสก็ได ถาจะใสใหใสยอดเงินบาท)    
 

ข. หมวดประกันสังคม  (Fringe benefit) 

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget  คือ 

1. คาตรวจสุขภาพประจําป (Annual medical check-up) จะใสไวใน “บรรทัดปกติ” สวน 
จํานวนของเจาหนาที่โครงการแบบเต็มเวลา x 1,500 บาท (number of full-time staff * 

1,500 baht) จะถูกใสไวใน “บรรทัดสําหรับรายละเอียด”.  

2. สวนขอมูลอ่ืนๆใสเหมือนเดิมตามปกติ ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  (ตามที่ระบุไวใน 
Budget guidelines) 
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ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification แนบทาย คือ 

1. ไมจําเปน ตองอธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องประกันสังคม และคาตรวจสุขภาพประจําป  
เนื่องจากงบประมาณและคําที่โครงการใสไวใน CoAg budget นั้นอธิบายตัวเองอยูแลว  
(ดังน้ัน เขียนอธิบายเพิ่มเติมหรือไมก็ได)   

 

ค. หมวดเดินทาง (Travel)     

Procurement and Grants Office ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหคําอธิบายในหมวดการเดินทางไววา   เปนการ
ตั้งงบประมาณคาใชจายในการเดินทางของบุคลากรที่อยูภายใตสังกัดการจางงานของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรุงเทพมหานคร ตัวอยางเชน  ขาราชการ  เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงาน ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งเจาหนาท่ีโครงการแบบเต็มเวลา (full-time) และเจาหนาที่บางเวลา (part-time)  ภายใต 
Cooperative Agreement ของกระทรวงสาธารณสุข หรือกรุงเทพมหานคร   สวนคาใชจายในการเดินทางของ
บุคคลอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้เชน คาเดินทางของที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกที่อยูภายใตสัญญาวาจางบุคคลที่ 3 

ใหตั้งงบประมาณไวในหมวดสัญญาวาจางบุคคลภายนอก (Contractual, Consultant) หรือหากเปนคาเดินทาง
ของผูท่ีไมไดเปนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรือกรุงเทพมหานคร ใหตั้งงบประมาณไวในหมวด อ่ืนๆ 
(Other) 

อนึ่ง คาแท็กซี่ท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจายไดใหตั้งงบประมาณไวในหมวด Travel 

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget คือ 

 

กิจกรรมใดก็ตามที่มีเงื่อนไขตรงกับทั้ง 2 ขอดานลางน้ี ใหตั้งงบประมาณไวในหมวดคาเดินทาง (Travel): 

• เปนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่โครงการภายใตสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข (for 

MOPH CoAg projects) หรือกรุงเทพมหานคร (for BMA CoAg projects) 

• มีคาใชจายในการเดินทาง (lodging, perdiem, transportaion)  

 
 
1. คาใชจายในการเดินทาง + คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย + คาตอบแทนวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ 

(Resource person) ที่เปนเจาหนาที่/พนักงาน สังกัดภายใตกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรุงเทพมหานคร 

2. คาใชจายในการเดินทาง  + คาเบี้ยเล้ียง เหมาจาย + คาเบี้ยประชุม  สําหรับเจาหนาที่/
พนักงาน สังกัดภายใตกระกระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานคร 
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3. ใหตั้งงบประมาณคาวีซาและคาใชจายอ่ืนที่ใชในการเดินทางสําหรับเจาหนาที่/พนักงาน
สังกัดภายใตกระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานคร ไวที่หมวดเดินทาง-คอลัมน 
อ่ืนๆ (Travel-other) 

 

ดังตอไปน้ีเปนตัวอยางการตั้งงบประมาณในสวนการประชุม Meetings/ Trainings/Conferences / 
Workshops/ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในหมวดการเดินทาง:   

1. การเดินทางไปประชุมของเจาหนาที่/พนักงาน /เจาหนาที่โครงการ ภายใตสังกัด กระทรวงสาธารณสุขหรือ

กรุงเทพมหานคร  (มีการเดินทาง)  

No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp.  Other  Total 

Cash 
Carry over 

New 

1  NCD injury stakeholders Training     Time  2  10  2  2,000  
   

7,000   0     220,000      220,000  

   (Non‐Local participants)                               

 

2. การเดินทางไปเปนวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิ ของเจาหนาที่/พนักงาน /เจาหนาที่โครงการ ภายใตสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานคร (มีการเดินทาง)  

No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp.  Other  Total 

Cash 
Carry over 

New 

2  NCD injury stakeholders Training     Time  2  2  2 
=3,800

(2,000+1,800) 
   

7,000   0        58,400         58,400  

   (Non‐Local Resource persons)                  3 hrs*600B             

  

ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification แนบทาย คือ 

1. ใหเขียนอธิบายขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การฝกอบรม  การ
สัมมนา การประชุมวิชาการอื่นๆ หรืองานภาคสนามตางๆ ใหเขียนอธิบายแยกเปนการ
เดินทางภายในประเทศ  หรือเดินทางตางประเทศ ตัวอยางเชน 

 
การเดินทางภายในประเทศ (Local Travel) 
1. NCD Injury stakeholders Training… 
2. Financial Management Workshop… 

 

การเดินทางตางประเทศ (International Travel) 
1. Cancer Institutions Conference in the U.S…. 
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ง.  หมวดครุภณัฑ (Equipment)   

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget คือ 

1. ใน “บรรทัดปกติ” ใหใสรายการครุภัณฑที่ตองการจัดซ้ือ โดยใหใสรายละเอียดราคา/หนวย 
จํานวน เหมือนเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา  

2. ใน “บรรทัดสําหรับรายละเอียด”  อาจใสรายละเอียดรุน หรือสเปคของครุภัณฑนั้นๆ (ใส
หรือไมใสก็ได) 
 

ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification แนบทาย คือ 

1. ใหระบุเหตุผล/ความจําเปนที่ตองจัดซ้ือครุภัณฑนั้นๆ วามีความจําเปนตอการดําเนินกิจกรรม
โครงการอยางไร   

 จ. หมวดพัสดุ/วัสดุ (Supplies) 

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget คือ 

1. ใน “บรรทัดปกติ”  ใหใสรายการวัสดุอุปกรณท่ีตองการจัดซ้ือ โดยใหใสรายละเอียดราคา/
หนวย จํานวน เหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติมา  

2. ใน “บรรทัดสําหรับรายละเอียด”  อาจใสรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุดังกลาว (ใสหรือไม
ใสก็ได) 
 

ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification แนบทาย คือ 

1. ใหระบุเหตุผล/ความจําเปนที่ตองจัดซ้ืออุปกรณสํานักงานเหลานั้น วามีความจําเปนตอการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการอยางไร  (ไมจําเปนตองใหคําอธิบายสําหรับวัสดุอุปกรณที่มี
คําอธิบายในตัวเองอยูแลว   วัสดุอุปกรณสํานักงานทั่วไป หรือวัสดุอุปกรณเล็กๆนอยๆ) 

 

ฉ. หมวดสัญญาวาจางบุคคลภายนอก (Contractual)     

หมวดสัญญาวาจางบุคคลภายนอกประกอบดวย คาจางที่ปรึกษา (Consultant cost) และคาจางหนวยงานภายนอก 
(Contractual cost)  

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget คือ 

1. ใหระบุรายละเอียดเหมือนเดิมตามที่เคยปฏิบัติมา  (ตามท่ีระบุไวใน Budget guidelines) 
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ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification แนบทาย คือ 

1. ไมจําเปนตองเขียนคําอธิบายเพ่ิมเติมในแบบฟอรมนี้อีก  เนื่องจากโครงการตองจัดทําเอกสาร
แนบ Appendix A สําหรับการจางที่ปรึกษา และ Appendix B  สําหรับการจางหนวยงาน
ภายนอก เหมือนที่เคยปฏิบัติมาอยูแลว 

ช. หมวดสิ่งปลูกสราง (Construction) 

1. ในปจจุบันไมมีการอนุมัติใหจัดตั้งงบประมาณในสวนหมวดส่ิงปลูกสรางใหกับโครงการที่
ไดรับงบประมาณสนับสนุนตามขอตกลงความรวมมือของศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดาน
สาธารณสุข 

2. หากมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงสถานที่ทํางาน  ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใดๆ ให
ตั้งงบประมาณไวในหมวดกิจกรรมอื่นๆ (Other) และใสชื่อกิจกรรมวา  “refurbish หรือ 

office improvement หรือ refurnish” 

ซ. หมวดอื่นๆ (Other) 

หมวดงบประมาณนี้ เปนหมวดที่ใหใสกิจกรรมที่ไมสอดคลองกับงบประมาณใน 7 หมวดท่ีกลาวมาขางตน 

Procurement and Grants Office ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหคําอธิบายเรื่องคาใชจายการเดินทาง ของ
บุคลากรที่ไมไดเปน พนักงาน/เจาหนาที่ภายใตสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข หรือกรุงเทพมหานคร ไววา ใหตั้ง
งบประมาณดังกลาวไวในหมวดอื่นๆ (Other) นี้      รวมท้ัง กิจกรรมอ่ืนๆ เชน คาใชจายของการจัดประชุม  การ
ฝกอบรม ของบุคคลใดก็ตามท่ี ไมมี คาใชจายในการเดินทาง ก็ใหตั้งงบประมาณไวที่หมวดอื่นๆ (Other) น้ี
เชนกัน 

ส่ิงท่ีตองใสใน CoAg Budget คือ 
 

ดังตอไปน้ีเปนตัวอยางการตั้งงบประมาณในหมวดอื่นๆ   

1. การประชุมหรือกิจกรรมใดๆก็ตาม ที่ไมมีคาใชจายในสวนของการเดินทาง (สําหรับผูเขารวมประชุมที่เปน
พนักงาน/เจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข หรือกรุงเทพมหานคร  และไมไดเปนพนักงาน/เจาหนาท่ีของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานคร) 

No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp. 

Other/  
Price/unit  Total 

Cash 
Carry over 

New 

1.1   NCD injury stakeholders Training     Time  2  5  2  500  0  0        10,000        10,000 

   (Local participants)                               

สามารถอธิบายคาเบี้ยประชุม 500 บาทวาเปนคาใชจายในการจัดประชุมได (Meeting support expenses) 
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No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp. 

Other/  
Price/unit  Total 

Cash 
Carry over 

New 

1.2  Executive Committee Meeting     Time  4  20  1  2,000 
         
0    0     160,000     160,000  

   (Local participants)                               

 

2. คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการประชุม รวมท้ังคาเดินทางของบุคลากรที่ไมไดเปนพนักงาน/เจาหนาที่ของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือกรุงเทพมหานคร 

No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp. 

Other/  
Price/unit  Total 

Cash 
Carry over 

New 

2  NCD injury stakeholders Training     Time  2  2  2  2,000  7,000  0        44,000         44,000  

   (Non‐Local participants, Non‐MOPH)                               

 

3. คาตอบแทนวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ ที่ไมมีคาเดินทาง (สําหรับวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิที่เปน
พนักงาน/เจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข หรือกรุงเทพมหานคร  และไมไดเปนพนักงาน/เจาหนาท่ีของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานคร) 

No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp. 

Other/  
Price/unit  Total 

Cash 
Carry over 

New 

3  NCD injury stakeholders Training     Time  2  2  2  1,800 
         
0  0        14,400        14,400  

   (Local Resource persons)                
3 hrs*
600B             

 

4. คาเดินทางของวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญที่ไมไดเปนพนักงาน/เจาหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือกรุงเทพมหานคร 

No  Description/Justification/ Details  CAN  Unit  Qty.  Person  Day 
Per diem/ 
Allowance  Transp. 

Other/  
Price/unit  Total 

Cash 
Carry over 

New 

4  NCD injury stakeholders Training     Time  2  2  2 
=5,600 

(2,000+3,600) 
   

7,000   0        72,800         72,800 

   (Non‐Local Resource persons, Non‐MOPH)                  3 hrs*1,200B             

  

5. มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดตั้งงบประมาณคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการประชุม (Meeting Facilities) จากเดิม
ที่ใหตั้งงบประมาณรวมไวในแตละรายการในการอบรมหรือการประชุมนั้นๆ   ขณะนี้แนะนําใหตั้งงบประมาณ
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการประชุมทั้งหมดเปนหน่ึงรายการ (กิจกรรม) โดยใสวาเปนคา Meeting Facilities และ
ใหอธิบายเหตุผลวารายการนี้เปนคาใชจายในการจัดประชุม หรือฝกอบรมของกิจกรรมใดบาง โดยใหอธิบายไว
ในแบบฟอรม Budget Justification   

6.  คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาเชาอินเตอรเนต คาซอมบํารุง หรือ คาใชจายที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสาร 
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7. ใหตั้งงบประมาณคาวีซาและคาใชจายอ่ืนที่ใชในการเดินทางสําหรับบุคลากรที่ไมไดเปนเจาหนาที่/พนักงาน 
สังกัดภายใตกระทรวงสาธารณสุขหรือกรุงเทพมหานคร ไวที่หมวดอ่ืนๆ -คอลัมน อ่ืนๆ (Other-other/Price per 
unit) 
 
8. ในการตั้งงบประมาณในสวนของการประชุม การอบรม การสัมมนา หรือการเดินทางในหมวดกิจกรรมอื่นๆ 
(Other) นี้  ระบบของ CoAg Budget จะบังคับใหใส  Unit cost  เปนคําวา “Time” เทานั้น   หากใชคําอ่ืนจะไม
สามารถใสขอมูลงบประมาณที่เก่ียวกับการประชุมหรือการเดินทางใน CoAg budgetได     
 
9. สวนรายการอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับการประชุม หรือการเดินทาง ก็ใหใส Unit cost เหมือนเดิมตามที่เคยปฏิบัติมา   
ระบบจะบังคับใหใส Unit cost   Qty. และ Price per Unit เหมือนเดิม 
  

ส่ิงท่ีอยูในแบบฟอรม Budget Justification แนบทาย คือ 

1. หากกิจกรรมในหมวดนี้เปนกิจกรรมเดียวกันกับที่ตั้งงบประมาณไวในหมวดเดินทาง 

(Travel) และไดมีการอธิบายเหตุผลและขอมูลโดยสังเขปของกิจกรรมนั้นๆ ไปแลว  ก็ไมตอง
อธิบายกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไวในหมวดอื่นๆ นี้ซํ้าอีก      แตหากยังไมมีการอธิบายเหตุผล
ของกิจกรรม ก็ขอใหอธิบายเหตุผลและใหขอมูลโดยสังเขป 
ในการตั้งงบประมาณในการจัดประชุม การอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมตางๆ ไวใน
แบบฟอรม Budget Justification   

2. บางกิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมสามารถอธิบายตัวกิจกรรมเองไดอยูแลว เชน คาสงไปรษณีย        
คาโทรศัพท  คาเชา ก็ไมจําเปนตองอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมอีก    ยกเวนจํานวนเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไวสูงก็ใหอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม 

3. อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับคาเบี้ยประชุมวาเปนคาใชจายที่เก่ียวของ/สนับสนุนการจัดประชุม 

------------------------------------------ 
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ตัวอยางแบบฟอรม Budget Justification 

 

Guidance format for Budget Justification 
 

 
Program:   
 
Project Code:  
 
Project Title:   
 
Budget Period: CoAg Year02 - 09/01/2012 through 08/31/2013 
 

A. Personnel, amount Baht :  

Position and Job Descriptions 
Position No. 

of 
Staff 

Duty Description 

   
   
 

B. Fringe benefits: 
 

C. Travel: 
a. International Travel 
b. Local Travel 

 
D. Equipment: 

 
E. Supplies: 

 
F. Contractual: 

 
G. Construction: 

 
H. Other: 

 
I. Total budget 

 
 


