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กําหนดการประชุม 
ชี้แจงโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (Supplemental Funding) จากศูนยปองกันและควบคุมโรค

แหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) ปงบประมาณโครงการปท่ี ๔ (FY2020) 
วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 

หองประชุม ๒ กองยุทธศาสตรและแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
……………………………………………… 

 
09.30 – 09.40 น         ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม 
09.40 – 09.50 น         หลักการเก่ียวกับความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ U.S.CDC  และ

โครงสรางการบรหิารจัดการโครงการของกระทรวงสาธารณสขุ 
โดย นางรสสุคนธ กังวาลเลิศ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) 

09.50 – 10.00 น. ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ (Timeline for CoAg implementation)  
โดย  นางอัญชลา สงวนสัตย ผูแทน TUC 

10.00 - 10.10 น. ระบบติดตามการดําเนินงานของโครงการ (OMS) 
โดย  ดร.มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ/ นางสาวชุติมา เอ่ียมใย  กยผ. 

10.10 – 10.40 น. ขอกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับโครงการตามขอตกลงความรวมมือระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขและ U.S.CDC 
โดย  นางณิชากร ศิริกนกวิไล/ นางจุฑาธิป วิวัฒนาพันธ  กยผ. 

10.40 – 10.50 น. การเบิกเงิน (Draw Down) 
โดย  นางณิชากร ศิริกนกวิไล/นางสาวดวงพุทธา ยงรัตนกิจ  กยผ.  

10.50 – 11.10 น. การปรับเปลี่ยนงบประมาณ  (Redirection) 
โดย  นางสาวนวลจันทร  ไหลสุพรรณวงศ ผูแทน TUC 
       นางสาวจารุวรรณ จันทรเกษร  กยผ. 

11.10 – 11.30 น. การบันทึกคาใชจายในโปรแกรมสําเรจ็รูป (CoAgFin) และการจัดทํางบกระทบยอด 
โดย  นางอัญชลา สงวนสัตย ผูแทน TUC 

       นางสาวดวงพุทธา ยงรัตนกิจ  กยผ. 
11.30 – 11.40 น. การตรวจสอบบัญชีโครงการจากผูตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) 

โดย  นางณิชากร ศิริกนกวิไล  กยผ. 
       นางสาวรัญญา ทองดี  กยผ. 

11.40 – 12.00 น. 9.ข้ันตอนการดําเนินการโครงการ : การแจงหนวยงาน การขออนุมัติโครงการ
ภาษาไทย และการเปดบัญชีธนาคาร  
โดย  นางณิชากร ศิริกนกวิไล  กยผ. 
       นายกฤษฎิ์ชัย เชิดชูพงษ  กยผ. 
       นางอัญชลา สงวนสัตย ผูแทน TUC 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. 
. 

ผูรับผิดชอบโครงการเขียนโครงการภาษาไทย พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการของ
โครงการ แยกเปนรายแผนงาน 

15.00 – 15.30 น. อภิปรายปญหาและตอบขอซักถาม และปดการประชุม 
 

 



 

หลักการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ U.S.CDC  

และโครงสรางการบริหารจัดการโครงการของกระทรวงสาธารณสุข 
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หลักการเก่ียวกับความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและ U.S.CDC

Strategy and Planning Division (SPD)

Ministry of Public Health 

July 23, 2020

MOPH’s Project Management under  
Cooperative Agreement

• MOU between MoPH and U.S. CDC endorsed by The Thailand Cabinet

• Technical Collaboration on  Public Health including Surveillance, Disease 
Prevention and Control, Laboratory Development, Capacity Building, Research 
and Development and so on

• 5 Year Cooperative Agreement ( Currently Phase IV: 2017‐2021)

• There are Research and Non research Cooperative Agreements

• Financial Supports to MoPH’s projects

• Programs under TUC/CDC Thailand: DGHT, DGHP, NCD, HSRP(DHAP), FLU, DGMQ

• MoPH Co‐Unit: Research and Non Research

• TUC/BSO and PMAs
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Development of  Programs under  Cooperative Agreement 
between  MOPH and U.S. CDC

Phase I (2001 ‐
2005)
had only Global 
AIDS Program 
(GAP)

Phase II (2007 ‐
2011)
Composed of 
Programs:  GAP, 
TB, IEIP, FETP

Phase III (2012 ‐ 2016) 
Research and Non‐
Research CoAg. 
composed of 
programs:  DGHT/GAP, 
DGHT/TB, HSRP,  
DGHP/GDD, FLU, FETP, 
DGMQ, NCD including 
No‐cost extension for 
TB‐EnTIC‐BTB in 
Yr.2017

Phase IV (2017 ‐ 2021) 
Research and Non‐
Research CoAg. under 
programs:  DGHT/GAP,  
HSRP, DGHP/GDD, FLU, 
DGMQ, NCD, CEI

Projects

CoAg Management Structure

Director General 
of

Departments

Provincial Chief 
Medical Officers

Regional / General 
HospitalsBureaus/

Divisions/

Hospitals

SPD (BO)

MoPH Co-Unit

• Executive Committee

• Administrative Committee

• Steering Committee

• Sub-Steering Committees

Projects

Permanent Secretary (PI) 

Deputy PS (Co-PI) 

TUC
‐ Director
‐ Co Thai Director

- BSO

- Program
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Structure for Engagement with CDC and MOPH (TUC)

Executive
Committee

Permanent Secretary
CDC Country Director
CDC Co‐Director
MOPH Director Generals

Overall Direction

Steering Committee

DDC Director General
CDC Country Director
CDC Co‐Director
CDC Program Directors
MOPH Bureau Directors
Senior MOPH Advisors

Leadership. Guidance,
Systems,
Monitoring & Evaluation

Sub‐Steering Committees 
1. HIV
2. Emerging Infectious Diseases
3. Tuberculosis
4. Border Health
5. Non‐Communicable Diseases
6. Informatics

MOPH Bureau Directors
CDC Program Directors
Sr Technical LES
MOPH Sr Advisors

Prioritizes,
Initiates Research,
Coordinates, 
Supports , 
Monitors/Reports

MOPH’s Project Management  
under Cooperative Agreement 

MOPH

Permanent Secretary

Deputy Permanent 
Secretary

Director of SPD

MoPH Co‐Unit

• Grantee

• Principal Investigator 
(PI) 

• Co-Principal 
Investigator (Co-PI) 

• Business Service 
Officer In charge (BO)

• Research
• Non Research
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Structure of  MoPH Co-UnitStructure of  MoPH Co-Unit

Director of Strategy and Planning Division (SPD)
Business Service Officer  :  BO

Project Manager
Project Manager Assistant

Research Team

• Nichakorn / Rossukon

• Kritchai / Duangputta

• Runya

Non Research Team

• Maliwan / Darika

• Juthatip / Jaruwan

• Usa / Chutima / Napath

Dr. Phathai Singkham

Step for   project approval and Implementation

U.S. CDC/Atlanta

MoPH/SPD

แจ้งปลดักระทรวง/ขออนุมัตแิจ้งให้
แต่ละโครงการดาํเนินโครงการต่อ

จงัหวดั/กรม/สํานัก ทราบผลและ
จดัทํารายละเอยีดโครงการ

ผู้รับผดิชอบโครงการจัดทาํรายละเอียด Work 
Plan/Budget Plan (1 กย. 63 – 31 ส.ค. 64)

TUC

ขออนุมัตต้ินสังกัดดาํเนินโครงการส่ง กยผ.

ส่งเอกสารการอนุมตัิ
ดําเนินการโดย 

อธิบดี, ผู้อํานวยการ 
พร้อม Work plan/ 

Budget plan ให้ 
กยผ. ภายในเดือน 
ส.ค. 63 เพื่อพร้อม
ดําเนินงาน  กย. 63

Work plan/Monthly 
Budget Plan (2021)

ส.ค. 2563

ส่งรายละเอียด         
งบประมาณ/ Work plan

PMA/TUC 
ตรวจสอบ/ Template

Project Coordinator  
ของแต่ละ Section

แจ้ง Award ประมาณ ส.ค. 63



 

ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ 

(Timeline for CoAg implementation) 



Timeline/Task/ Work Plan for CoAg IV Year 05 (2021)

No Activities/Task Note Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

1 CoAg IV- Year 04

- Activities end by Aug 31, 2020 X
- Project submit CoAg FIN to co-unit by 
September 15, 2020 X
- Final Annual Performance Report, due to 
co-unit by Oct 31, 2020

สง่ report ผลการ
ดําเนนิงานของโครงการ X

2 CoAg IV- Year 05
- Y05 Award Approval from Atlanta,
  Proposal Translation to Thai for DG approval

แปลโครงการภาษาไทย
และขออนุมตัโิครงการ X

- Y05 Project Implementation 
(Sept 1, 2020 - Aug 31, 2021) X X X X X X X X X X X X

- Y05 Revised Budget 
ปรับงบประมาณใหเ้ทา่กบั
ทไีดร้ับอนุมตัิ X X

- Y05 Additional Carry over request การขอ C/O เพมิเตมิ X

- Tentative Award for Y05 revised budget คาดวา่จะไดร้ับอนุมตัิ X
- Tentative Award for Y05 Additional Carry over 
request คาดวา่จะไดร้ับอนุมตัิ X

- Launch Y05 CoAg FIN for implementation สง่ CoAg FIN ใหโ้ครงการ X X

3 Budget Redirection 

-Budget redirection (Major redirection) send to OGS  
 before April 30 X

4 Submit Y05 Quarterly Financial Report to Co-unit

- 1st Quarter (end Nov 20)
Due to co-unit by 
Dec 15, 2020 X

- 2nd Quarter (end Feb 21)
Due to co-unit by 
Mar 15, 2021 X

Year 2021Year 2020



No Activities/Task Note Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

- 3rd Quarter  (end May 21)
Due to co-unit by
Jun 15, 2021 X

- 4rd Quarter (end Aug 21)
Due to co-unit by  
Sept 20, 2021 X

5 Y05 Draw Down 

- Tentative for project to draw down แตล่ะโครงการเบกิเงนิ X X X X

6 Bank Reconciliation & Bank Statement (monthly)

- Do and file Bank Reconciliations X X X X X X X X X X X X

- File Bank Statements X X X X X X X X X X X X

7 Y05 Project Implementation Review (PIR)

- 1st PIR (Jan-Feb 2021) X

- 2nd PIR (April 2021) X

- 3rd PIR (July 2021) X

8 Y04 Audit process

- External Auditor starts Y04 Audit at Project Sites Audit เขา้ตรวจสอบโครงการ X X X
- Submit Y04 Audit Report due to Atlanta by
June 30, 2021 X

9 CoAg IV (Y05 Closeout)

- Activities end by Aug 31, 2021 X
- Project closes its account = 0 and liquidates all 
expenses, submit CoAg fin to co-unit by 
September 20, 2021 โครงการปิดบญัชี X

การประชมุตดิตามและ
ประเมนิผลงานโครงการ



No Activities/Task Note Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
- Final Annual Performance Report and Project End 
Final Performance Report: To report activities for 
entire  project period 5 years, due to co-unit by Oct 
31, 2021

สง่ report ผลการ
ดําเนนิงานของโครงการ X

10

Phase V: Submit budget + proposal for Year 
01 (next NOFO Research + Non-research + 
BMA CoAgs)

- OGS Publishes new NOFO X

- Y01 New Proposal and Budget preparation X X

- Tentative Submission due to co-unit 
March - April 2021 X X X
Update as of July 21, 2020

Co-unit จะสง่บนัทกึขอ้ความ
แจง้เรอืงไดร้ับ new NOFO 
เพอืใหจ้ัดทํา Y01 proposal 
และจัดเตรยีมทํางบประมาณสง่
ให ้co-unit ภายในประมาณ
เดอืน March - April 2021



 

ระบบติดตามการดําเนินงานของโครงการ (OMS) 
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Online Monitoring System(OMS)

วตัถปุระสงค์

 เพ่ือใหมี้ระบบการติดตามงบประมาณ/กิจกรรมการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตก้ารสนบัสนนุ จาก U.S.CDC แบบออนไลน์

เพ่ือใหเ้ป็นเครือ่งมือสาํคญัสาํหรบัผ ูบ้รหิาร / ผ ูจ้ดัการโครงการในการติดตาม

งบประมาณ/กิจกรรมการดําเนินงาน ของโครงการภายใตก้ารสนบัสนนุ      

จาก U.S.CDC

เพ่ือใหผ้ ูร้บัผิดชอบโครงการทราบสภาพการณ ์และสถานะความกา้วหนา้ของ

ของโครงการ
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ประโยชนจ์ากระบบ Online Monitoring System (OMS)

สามารถดแูผนการดําเนินงาน สถานะการดําเนินกิจกรรม และสถานะการ

เบิกจ่ายงบประมาณทัง้ภาพรวม/ รายแผนงาน/ รายโครงการ

ขอ้มลูในระบบ OMS น้ี จะนําไปใชใ้นการพิจารณา Draw drown ในแต่ละครัง้ 

ใหก้บัโครงการ

ดปูระสิทธิภาพของการวางแผนงานโครงการ

ผ ูบ้รหิาร / ผ ูจ้ดัการโครงการ และผ ูร้บัผิดชอบโครงการสามารถบรหิารจดัการ

โครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

แต่ละโครงการสามารถแสดงผล /รายงาน Budget plan ไดเ้ลย 

Online Monitoring System(OMS)
Version 1.1

แบ่งเป็น 2 สว่น

1. การบนัทึกขอ้มลู

Budget Draw Down (Budget Received) 

Approved Budget : Personnel, Fringe Benefit , Travel , Equipment ,Supply 

Contractual & Other

Redirect Budget Activity 

Budget Spent 

2. การแสดงผล /รายงาน

** 1 มีลาํดบัชัน้ของการเขา้ถึงขอ้มลู

- ผูบ้ริหาร

         - ผูจ้ดัการโครงการ/ผูร้บัผิดชอบโครงการ

         - จนท โครงการ 

     2 บนัทึกและแกไ้ขขอ้มลูไดเ้ฉพาะผูร้บัผิดชอบแตล่ะโครงการ
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Main Menu

ใชส้ําหรบับนัทึก/แสดง Approve Budget ท่ีไดร้บั

ใชส้ําหรบับนัทึก Budget Draw Down (Budget Received) 

ใชส้ําหรบับนัทึกแผนงบประมาณ 7 หมวด

ใชส้ําหรบับนัทึกเม่ือเกิดการ Redirect งบประมาณ

ใชส้ําหรบับนัทึก งบประมาณผกูพนั /การยืมเงิน

ใชส้ําหรบับนัทึกงบประมาณท่ีใชจ่้ายไปแลว้จรงิ

ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลู
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ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มลู

การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Personnel

หนา้บนัทกึ Budget Plan Fringe Benefit
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หนา้บนัทกึ Budget Plan Travel

หนา้บนัทกึ Budget Plan Equipment
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หนา้บนัทกึ Budget Plan Supplies

หนา้บนัทกึ Budget Plan Contractual
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หนา้บนัทกึ Budget Plan Others

หนา้บนัทกึ Redirected Budget Activity
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หนา้บนัทกึ Budget Spent

การแสดงผล/การรายงานจากขอ้มลูท่ีบนัทึกในระบบ OMS

ภาพรวมท่ีสาํคญัในการติดตาม

ภาพรวม Budget Plan โครงการ

รายละเอียดการติดตามโครงการ(รายหมวด)

สถานการณใ์ชง้บประมาณโครงการ

สถานการณดํ์าเนินโครงการ

Summary Program Draw Downs
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ตวัอยา่ง การแสดงผล/การรายงาน

ภาพรวมท่ีสาํคญัในการติดตามโครงการ Non Research

ตวัอยา่ง การแสดงผล/การรายงาน

ภาพรวมท่ีสาํคญัในการติดตามโครงการ Research
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กรอบการดําเนินงาน/Timeline

 การบนัทึกขอ้มลูตามมาตรฐาน Standard Data Set 

ตอ้งมีการ Update ขอ้มลูทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรอือยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้

มี Help desk ทัง้ Research & Non Research

 ***กรณี ติดประเด็นปัญหาในการใชง้านระบบ OMS สามารถติดต่อ MoPH Co-Unit

02-590-1492 หรอื สง่มาท่ี Email: counit.nonresearch@gmail.com

ชดุมาตรฐาน (Standard Data Set) และ

มาตรฐานคํานิยาม (Standard Data Dictionary)

ของระบบแผนงบประมาณ (Budget Plan)



 

ขอกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับโครงการตามขอตกลงความรวมมือ 

ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ U.S.CDC 
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 ข้อกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) 

ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561

• เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
ในการปฏิบัติงานโครงการ ท้ังเพื่อการเบิกจ่าย 
และการจัดทําคําของบประมาณ

• สําหรับโครงการภายใต้การสนับสนุน ตามข้อตกลงความร่วมมือ
กับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
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• อัตราเงินเดือน และค่าล่วงเวลา 
• สิทธิประโยชน์
• ค่าตอบแทน (Compensation) 
• ค่าตอบแทนนักวิจัย 
• อัตราค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย 
• ค่าตอบแทนวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
• เบ้ียประชุม 
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

แนวทางการกําหนดอัตราต่างๆ 

   เจ้าหน้าที่โครงการท่ีปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา 
ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจําจากภาครัฐหรือจากหน่วยงาน
ประเภทอ่ืนของรัฐ โดยอัตราเงินเดือน พิจารณา
เทียบเคียงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ตามระดับดังน้ี

เงินเดือน (Salary Rates)
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ระดับตําแหน่ง อัตราเงินเดือน (บาท/เดือน)

Advisory, Expert level 
(ระดับทรงคุณวุฒิ, ระดับเชี่ยวชาญ)

55,000 – 82,500

Senior professional level 
(ระดับชํานาญการพิเศษ)

38,500- 55,000

Professional level 
(ระดับชํานาญการ)

19,800 – 38,500

Practitioner level
(ระดับปฏิบัติการ)

11,000 – 19,800

Operational level  
(ระดับปฏิบัติงาน)

6,600 – 11,000

• เจ้าหน้าท่ีโครงการอาจได้รับการข้ึนเงินเดือนประจําปีได้
เมื่อทํางานครบ 1 ปี (ไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนท่ีได้รับ) 

• การจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ  ประเภทบางเวลา (Part time) 
สามารถทําได้ตามความเหมาะสม โดยอัตราค่าจ้างจะได้รับ
การพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถ

อัตราเงินเดือน  (ต่อ)

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทํางานให้กับโครงการ  และรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากหน่วยงานราชการแล้ว จะไม่สามารถรับเงินเดือนประจําจากแหล่งเงินนี้ได้
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• จนท. โครงการท่ีทํางานล่วงเวลาให้โครงการ ให้ได้รับค่าล่วงเวลา
ตามชั่วโมง โดยต้องได้รับการอนุมัติการทํางานล่วงเวลาจาก    
ผู้มีอํานาจล่วงหน้า ตามความจําเป็นของภาระงานในแต่ละช่วง
– วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ อัตรา 70 บาทต่อชั่วโมง 

และต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน
– วันราชการปกติ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) อัตรา 60 บาทต่อชั่วโมง และ

ต้องไม่เกิน  4 ชั่วโมงต่อวัน

ค่าล่วงเวลา

สิทธิประโยชน์
เจ้าหน้าท่ีโครงการประจําเต็มเวลา 

รายการ อัตรา
1. ประกันสังคม ตามที่กฎหมายบังคับใช้

2. ค่าตรวจสุขภาพประจําปี จ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน  
2,000 บาทต่อคนต่อปี 

3. เงินทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  (เพิ่มใหม่)

นายจ้างจ่ายปีละ 1 ครั้ง ภายใน 31 
มกราคม  อัตราร้อยละ 0.2 (คํานวณ
ค่าจ้างไม่เกิน 20,000 บาท)
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ค่าตอบแทน (Compensation)ค่าตอบแทน (Compensation)
หน้าท่ีความรับผิดชอบ/วิชาชีพ อัตราค่าตอบแทน

1. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ
    1.1  บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านบริการทางการแพทย์
    1.2  เจ้าหน้าที่อื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่พัสดุ

70 บาท/ชั่วโมง

2. ปฏิบัติงานด้านบริการทางการแพทย์ฯ ในโรงพยาบาล หรือเรียกชื่ออื่น

2.1 แพทย์ / สัตวแพทย์ 

      2.2 เภสัชกร

      2.3 พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และนักวิชาการด้านสาธารณสุข

     2.4 เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  นอกเหนือจากข้อ 2.1-2.3  

140 บาท/ชั่วโมง
90 บาท /ชัวโมง

80 บาท/ชั่วโมง

70 บาท/ชั่วโมง

• ค่าตอบแทนสําหรับนักวิจัย

    - เจ้าหน้าที่โครงการที่เป็นขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
อัตราต้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท/คน

- ค่าตอบแทนรวมของนักวิจัย  รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 30   
ของวงเงินงบประมาณของโครงการ

- เวลาที่ใช้ในการทําวิจัยทุกโครงการ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 50 
ของเวลาทํางานปกติของราชการ

• ค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

ค่าตอบแทนสําหรับโครงการวิจัย
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• ครอบคลุมค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าที่พัก (ถ้ามี) และ       
ค่าเดินทางเล็ก ๆ น้อย ๆ 

• งานภาคสนาม 
– ประเภทพักค้างคนื 2,000 บาท/คน/วัน
– ประเภทไม่มีการพักค้างคนื 1,000 บาท/คน/วัน

* ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย จะไม่จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
ในพ้ืนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่น้ันมีบ้านพักของตนต้ังอยู่

อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การฝึกอบรม และการประชุม
วิชาการอ่ืน ๆ

• ผู้เข้าร่วมประชุม  ที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่
– ประเภทพักค้างคืน ไม่เกิน 2,000    บาท/คน/วัน
– ประเภทไม่มีการพักค้างคืน ไม่เกิน 1,000   บาท/คน/วัน
* ผู้เข้าร่วมประชุม/เจ้าหน้าท่ีโครงการท่ีเข้าร่วมประชุมนอกพ้ืนท่ี สามารถรับค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายเพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการประชุมได้ 
*ผู้เข้าร่วมประชุม ท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ี หมายถึง ผู้ซ่ึงมีบ้านพักต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจัดกิจกรรม  
และไม่สามารถรับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายข้างต้นได้ 

อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย (ต่อ)
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• การเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา     
การฝึกอบรม และการประชุมวิชาการอ่ืน ๆ ระหว่าง
ประเทศ
-  ผู้เดินทางจะได้รับค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย จากงบประมาณของ

โครงการ โดยค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายท่ีได้รับจะไม่เกินอัตราของ 
WHO/UN 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ต่อ)

• วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ (Resource Person) คือ
ผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางวิชาการ โดยให้การอบรมและถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เข้าประชุม หรือประเมินผลงานทางวิชาการ
– วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  จากภาคราชการ  ไม่เกิน   600 บาทต่อชั่วโมง
– วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  จากภาคเอกชน    ไม่เกิน 1,200 บาทต่อชั่วโมง
– วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้

เข้าประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกิน 1,200 บาทต่อชั่วโมง

*เจ้าหน้าท่ีโครงการท่ีได้รับเงินเดือนจากโครงการ  จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ูค่าตอบแทนวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
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• ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคนในพ้ืนที่ครั้งละไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อวัน 
(ปรับจากเดิมไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อวัน)

• จนท. โครงการท่ีรับเงนิเดือนจากโครงการไม่มสีิทธิได้รบัค่าเบ้ียประชุม เว้นแต่ 
กรณีมีค่าใช้จ่ายในการประชุมเกิดขึ้น ให้รับเงินเพื่อใช้เป็นคา่ใชจ่้ายในการ
ประชุมได้ตามท่ีเกิดขึ้นจริงเท่าน้ัน  ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 600 บาท (ปรับจากเดิม  
ไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อวัน)

ค่าเบ้ียประชุมค่าเบ้ียประชุม
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• ค่าต๋ัวเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร หรือเรือ (ค่าต๋ัวเครื่องบิน ในราคา
ชั้นประหยัด โดยให้ใช้เลือกเส้นทางที่สมเหตุสมผล)

• ในกรณีจัดประชุมนอกสถานที่ทํางาน ผู้เข้าประชมุรวมถึงเจ้าหนา้ที่
โครงการท่ีเป็นคนในพ้ืนทีส่ามารถเบิกจ่ายคา่แท็กซ่ีได้ตามจริง

• พาหนะส่วนตัว ต้องมีหนังสืออนุมัติก่อนเดินทางจากผู้บงัคบับัญชา 
(เบิกได้ตามอัตราของราชการ (ระยะทางจากอําเภอที่พกัอาศัยถึง
อําเภอที่จัดประชุมไป-กลับ X 4 บาท) ถ้าไม่มีหนังสือให้เบิกอัตรา
ค่าโดยสารประจําทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(ท่ีไม่รวมอยู่ในค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)

• การเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมระหว่างประเทศให้ 
สามารถเบิกค่าต๋ัวเครื่องบนิในราคาชั้นประหยัด โดยให้เลือกเส้นทางที่
สมเหตุสมผล และต้องใช้สายการบินของประเทศสหรัฐอเมริกา
แม้ว่าราคาจะสูงกว่าก็ตาม  ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน็
เฉพาะ ให้ผู้มีอํานาจหรือผู้จัดการโครงการพจิารณาอนมัุติตามเหตุผล
เป็นกรณีไป   โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุขก่อน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(ท่ีไม่รวมอยู่ในค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย)
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ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย รายการต่อไปนี้

• เงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการทั้ง Full Time & Part Time 
• ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่จ่ายให้บุคคล ร้านค้า บริษัท หรือหน่วยงาน

• ค่าจัดซ้ือจัดจ้าง ค่าเช่าสินคา้และบริการ 

การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีในข้อกําหนด ให้ใช้ระเบียบราชการ โดยส่งหนังสือ
มายัง กยผ. เพื่อขอความเห็นชอบจาก TUC ก่อน 



 

การเบิกเงิน (Draw Down) 
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การเบิกเงิน (Draw Down)

กําหนดการเบิกเงิน

การเบิกเงิน (Draw Down) 3 ครั้ง/ปี
คร้ังท่ี 1 : เดือนกันยายน 2563 (แผนไตรมาสท่ี 1)
คร้ังท่ี 2 : เดือนธันวาคม 2563 (แผนไตรมาสท่ี 2)
คร้ังท่ี 3 : เดือนมีนาคม 2563 (แผนไตรมาสท่ี 3-4)
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ข้ันตอนการเบิกเงิน

กยผ./CoUnit ได้รับ
อนุมัติให้เบิกเงิน
จากระบบ PMS

PMS โอนเงินเข้า 
Citibank 

กยผ./CoUnit โอนเงินให้
กองบริหารการคลัง สป.

กองบริหารการคลัง สป.
โอนเงินไปยัง

กรม/หน่วยงาน

กรม/หน่วยงาน
แจ้ง/โอนเงิน

โครงการ

โครงการ

โครงการ



 

การปรับเปล่ียนงบประมาณ  (Redirection) 
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Budget Redirection
Guidelines

บังคับใช้ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

Orientation	for	New	CoAg	Staffs
July	23,	2020

Budget	Redirection คอือะไร???

“การปรบัเปลีย่นงบประมาณของโครงการ 
จากเดมิทีเ่คยไดร้บัอนุมตัจิาก 

Office	of	Grant	Services (OGS)”

 การโยกยา้ยงบประมาณในโครงการ
 การเพิม่กจิกรรม
 การไดร้บังบประมาณเพิม่จากโครงการอืน่ 
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การปรบัเปลีย่นงบประมาณสามารถ
ดาํเนินการไดเ้มือ่ใด

หลงัจากไดร้บัการอนุมตัิ
Revised	Budget	จาก OGS

Budget	Redirection	
มกีีป่ระเภท
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ประเภทของการปรบัเปลีย่น
งบประมาณ

 การปรบัเปลีย่นงบประมาณแบบมนียัสําคญั    
(Major	Redirection) 

 การปรบัเปลีย่นงบประมาณจาํนวนน้อย              
(Small	Redirection)

 การปรบัเปลีย่นงบประมาณขา้มโครงการ
(Budget	Redirection	between	Projects)

การปรบัเปลีย่นแบบมนียัสําคญั 
(Major	Redirection) 

 เพมิกจิกรรมใหมใ่นหมวด Personnel,	Fringe	
benefit,	และ Contractual

 เพมิกจิกรรมใหมใ่นหมวด Equipmentทมีมีลูคา่
เกนิ 5,000 USD/หนว่ย
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การปรบัเปลีย่นงบประมาณจาํนวนน้อย
(Small	Redirection)		 

 ไม่มกีารเพิม่กจิกรรมใหม่ในหมวด Personnel,	
Fringe	benefit	และ Contractual

 กจิกรรมใหม่ในหมวด Equipment มมูีลคา่ไม่เกนิ
5,000	USD/หน่วย

การปรบัเปลีย่นงบประมาณขา้มโครงการ 
(Budget	Redirection	between	Projects)	

 การไดร้บังบประมาณเพิม่จากโครงการอืน่ทีอ่ยู่ใน
CoAg ประเภทเดยีวกนั (Research	หรอื Non‐
Research)	และแผนงานเดยีวกนั

 หลกัการปรบัเปลีย่นเหมอืน small	redirection

 ใหโ้ครงการท ัง้ฝ่ายใหแ้ละฝ่ายไดร้บังบประมาณเพิม่
ทําหนงัสอืทางการ พรอ้มแนบเอกสารประกอบ 4 
รายการ มายงั Co‐unit (เรยีน ผอ. กยผ.)
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เอกสาร 4 อย่างทีจ่ะตอ้งใช ้             
สําหรบัการทํา Redirection	ทุกประเภท

  Justification	for	Redirection	Form

  Budget	Redirection	Details	Form

  Budget	Summary	Redirection	Form

  CoAg Fin (updated	สุดๆ)	

QUESTIONS AND ANSWERS

Sample: 1/2020
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การอนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบ
การขอปรบัเปลีย่นงบประมาณ

Major	
Redirection 

 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
อยา่งเป็นทางการ
จาก Office of 
Grant Services 
(OGS), CDC 
Atlanta

Small	
Redirection

 ไดร้บัความ
เห็นชอบจาก 
TUC ผ่าน
อเีมล ์

Redirection	
between	
Projects	
   

 ไดร้บัความ
เห็นชอบจาก 
TUC ผ่าน
หนังสอืทางการ 

 

ขัน้ตอนการขออนุมตัสิาํหรบั Major	Redirection

ปรึกษาหารือ
เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการของ 

TUC

จัดทําเอกสารขอปรับเปลี่ยน 
งปม 3 แบบฟอร์ม พร้อม
CoAg Fin แล้วส่งอีเมล์ถึง 
PMA และ Co-unit เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ตัวเลขเบ้ืองต้นก่อน

ส่ง email พร้อมเอกสาร
แนบ 3 แบบฟอร์ม และ 
CoAg Fin ถึง “TUC” 
(……..…. และ PMA) 
พร้อมท้ัง cc Co-unit 
เพ่ือขอความเห็นชอบ

เจ้าหน้าท่ี TUC            
ลงนามเห็นชอบ
ในเอกสารแนบ 

และ Scan 
เอกสารส่งกลับ

โครงการ

โครงการทํา
หนังสือถึง Co-unit     

ไม่เกินวันท่ี 30 เมษายน 
พร้อมแนบเอกสารท่ี        
ลงนามจาก TUC

Co-unit ส่งจดหมาย
พร้อมเอกสาร         
ขอปรับเปลี่ยน

งบประมาณไปท่ี OGS

เม่ือ OGS อนุมัติแล้ว     
Co-unit ส่งหนังสือแจ้ง

ไปยังโครงการ
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ขัน้ตอนหลังไดร้บัอนุมตั ิ
Major	Redirection จากOGS

 โครงการปรบัปรุง CoAg	FIN และ Budget	Plan   
ใหเ้ป็นปัจจุบนั ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิห้
ปรบัเปลีย่น

 โครงการสง่ CoAg	FIN และ Budget	Plan 
ฉบบัปรบัปรุงแลว้ ให้ PMA และ Co‐unit

 โครงการรวบรวมเอกสารแนบทัง้หมดเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐาน ประกอบการตรวจสอบของ External	
Auditor

ขัน้ตอนการขอความเหน็ชอบ 
Small	Redirection

ปรึกษาและขอความ
เห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

วิชาการของ TUC
จัดทําเอกสารขอ

ปรับเปลี่ยน งปม 3 
แบบฟอร์ม พร้อม CoAg 
Fin แล้วส่งอีเมล์ถึง PMA 

และ Co-unit เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเลขเบ้ืองต้นก่อน

ส่ง email แนบเอกสาร 3 
แบบฟอร์ม และ CoAg 
Fin ถึง “TUC” (…….., 

PMA) พร้อมทั้ง                      
cc Co-unit                        

เพ่ือขอความเห็นชอบ

TUC ให้ความเห็นชอบ                     
โดยส่ง email ตอบกลับ
(**cc Co-unit ด้วย)
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ขัน้ตอนหลังไดร้บัความเหน็ชอบ 
Small	Redirection

 โครงการปรบัปรุง CoAg	FIN	และ Budget	Plan	    
ใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดข้อปรบัเปลีย่น

 โครงการสง่ CoAg	FIN	และ Budget	Plan	
ฉบบัปรบัปรุงแลว้ ให้ PMA และ Co‐unit

 โครงการ Print	email	และเอกสารแนบทัง้หมด เกบ็
ไวเ้ป็นหลกัฐาน ประกอบการตรวจสอบของ 
External	Auditor

ขัน้ตอนการขอความเห็นชอบการโยกยา้ยงบประมาณ
ขา้มโครงการ (Budget	Redirection	between	Projects)

ปรึกษาและขอ
ความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของ TUC

จัดทําเอกสารแนบ 3 
แบบฟอร์ม พร้อม CoAg 

Fin แล้วส่งอีเมล์ ให้ 
PMA และ Co-unit เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวเลขเบ้ืองต้นก่อน

โครงการท่ีให้และรับ    
งปม เพ่ิม ทําหนังสือถึง 
Co-unit พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แบบฟอร์ม 
และ CoAg Fin ท่ีได้รับ
การตรวจสอบแล้วจาก 
PMA และ Co-unit

Co-unit ส่งจดหมาย  
ขอปรับเปลี่ยน

งบประมาณถึง TUC 
เพ่ือขอความเห็นชอบ

TUC ส่งหนังสือ
ให้ความเห็นชอบ
ถึง  Co-unit

Co-unit ส่ง
หนังสือแจ้ง
กลับไปท่ี
โครงการ
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ขัน้ตอนหลังไดร้บัความเหน็ชอบ 
การโยกยา้ยงบประมาณขา้มโครงการ

 โครงการปรบัปรุง CoAg	FIN	และ Budget	Plan	
ใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัขิอปรบัเปลีย่น

 โครงการส่ง CoAg	FIN	และ Budget	Plan					
ฉบบัปรบัปรุงแลว้ ให้ PMA และ Co‐unit

 โครงการรวบรวมเอกสารแนบทัง้หมดเกบ็ไว ้
เป็นหลกัฐาน ประกอบการตรวจสอบของ 
External	Auditor
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Project Title:  
Project Code: 
Date:  

Item 1:  

Justification:

Item 2:

Justification:

Item 3:

Justification:
     

Item 4:

Justification:

Item 5:

Justification:

Justification for Budget Redirection(s)

Redirection No.:  Sample : 1/20 15 (Budget period: 9/1/2014 - 8/31/2015 

Justification form 1 September 1, 2011



รายละเอยีดการปรบัเปลยีนงบประมาณ (Budget Redirection Details Form)

หมวด
 (Object Class) 

คา่ใชจ้า่ยตอ่หนว่ย (Unit Cost) Budget คา่ใชจ้า่ยตอ่หนว่ย (Unit Cost) Budget
1. บุคลากร (Personnel) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
2. ประกนัสงัคม (Fringe benefit) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
3. เดนิทาง (Travel) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
4. พสัด/ุครุภณัฑ ์(Equipment) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
5. วสัดใุชส้อย (Supply) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
6. สญัญาวา่จา้ง (Contractual) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
7. กอ่สรา้ง (Construction) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00
8. อนืๆ (Others) 0.00 0.00 0.00
1. 0.00 0.00 0.00
2. 0.00 0.00 0.00
3. 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

(Budget after 1st Amendment)(Approved Budget)
Balance Remarks

Project Title:

Project Code:

Redirection No.:

Date:

งบประมาณเดมิทไีดร้บัอนุมตั ิ งบประมาณทขีอปรบั

BudgetRedirectioDetails form 2 1/1 September 1, 2011



Object Class Approved Budget 
(Baht)

Request for 
Redirection (Baht)

Budget after 1st 
Redirection (Baht)

Personnel 0.00 0.00 0.00

Fringe Benefit 0.00 0.00 0.00

Travel 0.00 0.00 0.00

Equipment 0.00 0.00 0.00

Supply 0.00 0.00 0.00

Contractual 0.00 0.00 0.00

Construction 0.00 0.00 0.00

Others 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Date:

Budget Redirection Summary Form

Project Title:

Project Code:

Redirection No.:

    BudgetRedirectionSummary form3 September 1, 2011



 

การบันทึกคาใชจายในโปรแกรมสําเร็จรูป (CoAgFin)  

และการจัดทํางบกระทบยอด 
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วันท  ี23 กรกฎาคม 2563

การบันทึกค่าใช้จ่ายในโปรแกรมสําเร็จรูป (CoAgFin)
และจัดทํางบกระทบยอด

การบันทึกค่าใช้จ่ายใน CoAgFin

• CoAgFin คือ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับบันทึกค่าใช้จ่าย ท่ีต้องทําการบันทึก
ค่าใช้จ่ายเป็นประจําทุกเดือน 

• CoAgFin ประกอบไปด้วย เมนูต่างๆ
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งบกระทบยอด

• ต้องจัดทําเป็นประจําทุกเดือน
• เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของ 

“ยอด Cash On Hand ใน CoAgFin”
กระทบกับ

“เงินคงเหลือจาก Bank Statement”
• และหาสาเหตุว่าแตกต่างกันเพราะเหตุใด

แบบฟอรม์
งบกระทบยอด



ยอดเงนิสดคงเหลือตามสมุดบัญชีจากธนาคาร  (Bank Statement) -            

บวก เช็คนาํฝากระหว่างทางทบีันทกึใน CoAgFin แล้ว แต่ธนาคารยังไม่บันทกึ
เลขทีเช็ค

-            

บวก รายการตัดจ่ายทธีนาคารบันทกึแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทกึใน  CoAgFin
เลขทีเช็ค

-            

หกั เช ็คสังจ่ายทลีงใน CoAgFin แล้ว แต่ผู้ร ับยังไม่นาํไปข ึนเงนิ (outstanding cheque)
เลขทีเช็ค

-            

หกั รายการเงนิร ับทธีนาคารบันทกึแล้ว แต่ไม่ได้บันทกึใน CoAgFin
เลขทีเช็ค

-               

ยอดเงนิสดคงเหลือ -            

ผลต่างทไีม่ทราบสาเหตุ -            

ยอดเงนิสดคงเหลือตามรายงานทางการเงนิ (CoAgFin) -            

…………………...........……....  ผูจ้ดัทาํ ……...........…………………...  ผูร้บัผิดชอบโครงการ
(......................................................) (................................................)

วนัที ....../..................../............. วนัที ....../..................../.............

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

วนัที ....../........................../.............

หมายเหต ุ:  1.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ = ผูจ้ดัการโครงการ หรอื ผูที้ไดร้บัมอบหมาย

                      2. ผูร้บัรองงบกระทบยอดเงิน = หวัหนา้หนว่ยงานระดบักองขนึไป

แบบแสดงงบกระทบยอดเงนิ
โครงการ  …………………

ศูนยค์วามร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขท  ี000-0-00000-0

วนัทีในสมดุบญัชีจากธนาคาร

รวม

วนัทีในเช็ค

ณ วันท…ี…..เดือน………….. พ .ศ................

วนัทีในเช็ค

รวม

รวม

วนัทีในสมดุบญัชีจากธนาคาร

รวม

สิงทจีะกรอกลงในช่องนีคอื  เงนิร ับทลีงใน CoAgFin แล้ว เช ่น เงนิ Draw Down  เงนิจาก
การทาํกจิกรรมเสร ็จสินแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้นาํเงนิสดไปฝากทธีนาคาร

ให.้ให

สิงทจีะกรอกลงในช่องนีคอื  เงนิทหีกัออกจากบัญชีธนาคารแล้ว เช ่น เงนิยมืมาทาํ
กจิกรรม แล้วลง Obligated ใน CoAgFin การลง Obligated  CoAgFin จะไม่ถอืเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนันจะยังไม่ตัด Cash on hand 

ให.้ให

สิงทจีะกรอกลงในช่องนีคอื  ค่าใช้จ่ายทลีงใน CoAgFin แล้ว  CoAgFin กจ็ะตัด Cash on 
hand ไปแล้ว  แต่ว่าผู้ถอืเช ็คยังไม่ได้นาํเช ็คไปข ึนเงนิ

สิงทจีะกรอกลงในช่องนีคอื  เงนิร ับทไีม่สามารถลงใน CoAgFin ได้ เพราะไม่ใช่เงนิ
งบประมาณทไีด้ร ับการอนุมัต  ิเช ่น ดอกเบยีเงนิฝากบัญชีออมทรัพย  ์  เงนิยมืจากบัญชีอนื 
เช ่น Gain-Loss สนย. หร ือเงนิทบีร ิษัทนาํมามัดจาํค่าทาํงานต่างๆ  

ซงึดไูดจ้าก Summary Financial 
Report หนา้แรก หวัขอ้ Project 
Financial Status  ชอ่ง Balance 
(Baht)  อยูท่างขวามอืสดุ 
ใสย่อด on hand

ยอดเงนิคงเหลอื ณ 
วนัสดุทา้ยของเดอืน



- 
5u/dou/l l  r iun l r  

Date Code 

B/F 

07/01/2557 CDTRC 

1 7 / o i n s n  c m c  

dmBuiu uuiuiaaidn 
Descriptions Cheque No. 

l a ~ l l u n l l n a u ~ 3 u  
Total of Withdrawal Transactions 

ijq4iSud7nnlsziifis7~Y~ 
Current Account 

uuufi 111 
Page of Pages 
EIlUl aiainsznsa~aiaisman-haiuun 
Branch 
taadliqil  
Account No. 
Tu d 31/01/2557 
Date 
anat311 THB 
Currency 
I J L ~ U <  0.00 
(Loan] Limit 

uonnatula a i u i  j d i r ~ u n i r  
Balance Branch Teller 

4 5iunis 91,066.00 
item(s) Baht 

sausiuni~clin~3u 1 siunil  16,255.72 
Total of Deposit Transactions item(s) Baht 

L ~ R ~ J U A L ~ U ~ L I ~ U  (Unclear Chq.) 0 r i u n i l  0.00 
Total of unclear cheque Transactions item(s) Baht 

d i a E u i u ~ ~ ~ ~ i 3 ~  : 5fia5iuni5 CLCK / BCCK H U ~ U R J  id~1fl5awani5~%un~fiu ~ ~ l u d a ~ 5 i u w a n i 5 ~ ~ u n  
kfiuua~ ~ d n  CL ~::uacl~5iuni5~1~53i'a5iunis CLCR 

. 0 .  ... 

GAP3
Text Box
ยอดเงินสดคงเหลือตามสมุดบัญชีธนาคาร (Bank Statement)



TUC Cooperative Agreement Financial Report

ABC:  Sample Project
Non-research Cooperative Agreement Year 3 (2014)

529,440

10,500

662,000

60,000

854,400

200,000

0

230,000

47,520 1,500

169,500
32,100 4,000 0 0 18,500

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8
Object Classes

Baht Budgeted Expended

Project Financial Status

Total TotalQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Amount Received (Baht) Amount Expended (Baht)Budget (Baht) Balance (Baht)

900,000.00 0.00 0.00 0.00 273,120.00 0.00 0.00 0.00900,000.00 273,120.00On hand 0.00 On hand 626,880.00
Carry over 0.00 Carry over 0.00
New 2,546,340.00
Total 2,546,340.00

New 1,646,340.00
Total 2,273,220.00

Financial Status by Object Class

* No budget amendment

Object Classes
TotalQ1 Q2 Q3 Q4

Amount Expended (Baht)
  Amended *

Balance
(Baht)

Obligated
(Baht)Original

Budget (Baht)
Restricted

1. Personnel 47,520.00 0.00 0.00 0.00 47,520.00 481,920.000.00529,440.00
2. Fringe Benefits 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 9,000.000.0010,500.00
3. Travel 169,500.00 0.00 0.00 0.00 169,500.00 492,500.0050,000.00662,000.00
4. Equipment 32,100.00 0.00 0.00 0.00 32,100.00 27,900.000.0060,000.00
5. Supplies 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 850,400.000.00854,400.00
6. Contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.000.00200,000.00
7. Construction 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00
8. Other 18,500.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 211,500.000.00230,000.00
Total 273,120.00 0.00 0.00 0.00

10.73% 0.00% 0.00% 0.00% 10.73%%
273,120.00 2,273,220.00

89.27%
50,000.00

1.96%
2,546,340.00
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GAP3
Text Box
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานทางการเงิน  (CoAgFin)



 

การตรวจสอบบัญชีโครงการจาก 

ผูตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) 
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การตรวจสอบบัญชีโครงการ 
โดยผู้ตรวจบัญชีภายนอก

(External Audit)

Audit Requirement

• Audit period is an organization’s fiscal year
• During an organization’s fiscal year, the 

organization receive a total of $300,000 or 
more under one or more HHS awards

• Single audit  package required 
• External audit is required
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การตรวจสอบบัญชีโครงการ

กยผ. จ้างบริษัทตรวจสอบบัญชภีายนอก
• จัดทําสัญญาการปฏิบัติงาน และการแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีให้โครงการรับทราบ

ทันที  และสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 2 ภาษา

ดําเนินการตรวจบัญชี 2 ครั้ง
• ครั้งท่ี 1 ตรวจเอกสารกิจกรรมช่วงระยะเวลา 8 เดือน (ตค.-พค.) 
• ครั้งท่ี 2 ตรวจเอกสารกิจกรรมช่วงระยะเวลา 4 เดือน (มิย.-กย.)

รอบการตรวจสอบบัญชีโครงการ
1 ตค. ถึง 30 กย. ตามปีงบประมาณประเทศ (ระยะเวลาโครงการ 1 กย. ถึง 31 สค.)

การเตรียมตัวสําหรับตรวจบัญชีโครงการ

• ตรวจสอบทุกโครงการ
• เตรียมเอกสาร หลักฐานของทุกกิจกรรม 

o การเซ็นเอกสาร สําเนาเช็ค การประทับตรา 
“จ่ายแล้ว” ในเอกสารทุกแผ่น และอื่น ๆ 

• การจัดเก็บเอกสาร เพื่อการตรวจสอบ จัดแฟ้ม
เรียงตามวันเวลา ที่ทํากิจกรรม
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ตัวอย่างประเด็นที่ตรวจพบ

1. การลงบันทึกคา่ใชจ่้ายใน CoAgFin ผิดพลาด เช่น ลงจํานวนผิด เลขที่เชค็ 
วันที่เช็ค หมายเหตุผิด 

2. ไม่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย / เอกสารไม่ครบถ้วน 
3. การเซ็นเอกสารไม่ครบถ้วน 
4. เบิกจ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ

5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
6. เช็คไม่ขีดคร่อม ไม่มีสําเนาเช็ค เช็คยกเลิก ไม่ได้นํามาแนบกับต้นขั้วเช็ค  

เช็คสั่งจ่ายออกไปแล้ว สูญหาย

7. ไม่ประทับตรา “จ่ายแล้ว” บนเอกสารทุกแผ่น

ตัวอย่างประเด็นที่ตรวจพบ

8.  งบกระทบยอด ไม่ทําทุกเดือน  ไม่มีผู้รับผิดชอบลงนาม

9. การจัดซ้ือจัดจ้าง  มีหลักฐานเบิกไม่ครบถ้วน เช่น ขาดหนังสือขออนุมัติ
หลักการ ขาดใบสั่งซ้ือ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

10.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขาดหลักฐานเบิกคา่พาหนะ เช่น ขาด
หนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว ไม่มีต๋ัวเครื่องบิน ไม่มี Boarding Pass

11.การจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ  ไม่มีหลักฐานการจ้างงาน  ไม่ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน 
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ผลการตรวจสอบบัญชีโครงการ

ประเด็นตรวจพบปี 3 ท่ี Disallow
1. ขาดใบเสร็จการจัดซื้อนํ้ายา 370,005.06 บาท
2. เบิกค่าเบ้ียประชุมเกิน 500 บาท, เบิกเงินค่าทํา

กิจกรรมแล้วไม่มีหลักฐาน 50,000 บาท 
3. จ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร/ค่าเดินทางเกิน และ

เบิกค่าเดินทางไป ตปท. เกินกว่าอัตราที่กําหนด



 

ขั้นตอนการดําเนินการโครงการ 
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ขั้นตอนการดําเนินการโครงการ
• ขออนุมัติโครงการต่อต้นสังกดั พร้อมแผนปฏิบัติการ (Work Plan) และแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายเดือน (Monthly Budget Plan) โดยใช้ยอดงบประมาณท่ีไดรั้บการ
สนับสนุนจาก U.S.CDC

• จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดอืน (Monthly Budget Plan) โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนคงท่ีคือ 30 บาท/USD และการจัดทําแผนต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ    
ปรับเพิ่มกิจกรรมจากโครงการทีเ่สนอขอรับการสนับสนุน

• สําหรับโครงการใหม่ให้เปิดบัญชีแยกรายโครงการ บัญชีประเภทกระแสรายวัน            
กับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น และให้ใช้ช่ือบัญชีคือ MoPH–PhaseIV- รหัสโครงการ       
โดยต้องจัดทําหนังสอืถึงธนาคารพร้อมแนบสาํเนาโครงการท่ีไดรั้บการอนุมัติจากต้นสังกดั

• เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น ให้จัดส่ง (สําเนา) ให้ Co-Unit (Research และ Non-Research) 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยดว่น เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานในการบริหารจดัการ
โครงการต่อไป

• การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ใช้ ข้อกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ U.S.CDC ซึ่งใช้บังคับต้ังแต่
1 มีนาคม 2561 หากไม่มีระบุไว้ในข้อกําหนดให้อ้างอิงตามระเบียบราชการโดยอนุโลม

• การจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้หักภาษี ณ ท่ีจ่ายจํานวนร้อยละ ๑ เพ่ือนําส่ง
กรมสรรพากร  รวมท้ังให้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของโครงการ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ U.S.CDC พร้อมกรอกรายละเอียด
ครุภัณฑ์ ท่ีจัดซื้อตามแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ภายใต้ Cooperative Agreement 
ซึ่งต้องจัดส่งให้แก่ U.S.CDC เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณโครงการปีท่ี 5 (FY2021) 

• External Auditor จะเข้าตรวจสอบบัญชีของแต่ละโครงการทุกปี เน่ืองจากเป็นงบประมาณ
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกิน 300,000 USD ท้ังระหว่างปีและภายหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณในแต่ละปี (31 สิงหาคม) จึงขอให้ทุกโครงการดําเนินกิจกรรมโดยอ้างอิง
ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตามระเบียบราชการ ท่ีเน้นความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
มิฉะน้ันโครงการอาจถูกเรียกเงินคืน



 

เอกสารเพิ่มเติม 

• ข้อกาํหนดอัตราคาใชจายสําหรับโครงการตามขอตกลง 

ความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข กับ U.S. CDC 

• Sample Position 

• แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร 

• คูมือการใชงาน CoAg Budget และ CoAg Fin 

• Standard Data Set 
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G'lvt-r :0 l'i1'WG'l1511 ruG'! "IJ 1 'W n1 1"/.J atJ ~ U fl ~ 11 L~ 'U L~ -eJ uoif 1 :W :01'UL~ 'WL~ €1'U I.~ 2J \Ol 'U "IJ€1'l 1~ I'] U \>i 1 bb vttl 'lll'i 1111 CJ - . -
G'l1:W1it1oii'1:W:OTL,MIWLfi'WVI'd'l1~1'i'u ~'l.Q' W!a'lbJm~VJUG'lil1'Wfl11clV11'ln11l.~'U"I.l€1'l1m'lm1 -

fi11"!l€1tl -ru ei' ~11 L~'WL~ eu-ll 1:W:01'W L:1'U 1.$1 €1'Ul. ~:wl'i' 'U"I.l€1'll~~ul'i1 1.1. vt'li 'l 1 VI l.G'l'U €IV!~ 'li!i €1 b ~ B"l.l€1 -
€1'4 qj1 ~"il1 fl\!'U6 m1:w~1:wii vl VJ tJ-G'lvt~ ~ ~ 1'UG'l151lru6'j"l.l 1111 CJ 1 Vlvh L 'U'U m11 VI LL~'1 LG'l~"il rit~'Wfl11LG'l'U-eJ fl1"1JB 

'lUtl1~mru1utJ 1'181 tJ ~'lL Uun11vl1L 'U'Ufl1lb ~mfl~'lb&im61'1vt-ruL-.ij1vtl71~11m~:w LLvim.h'l hflm'JJ vt1fl 

1. -.ij1vtl71vivl'lfl~1'1t:1 n-.ij' 1'l'l1'U 1111 tJvtl1'1 m1u 1 vt!l 1l-l~1:1J11t:1"1.l€1tl-rufl m1 L~ u L~ au oil 12J :01'WL~'W L~ auL~:w~'U"I.lm . -
l~~UI'i1bbV!lJ'l1#\ 

UVI LY4 Vn~ fl1" 6f 1vt-rumril fl1 1-.ij' 1'l'l1'W b -.ij' 1w.J 1vivil#J vJ1 b ij 'U fl11-.ij' 1\ll'\ B L ~ B~ Lbfl ~ 1#\-ru fl ~11 
L~'UL~ €1'W.yiG'l'l nrhe'J~11l.~'Wl.~€1'UL~lJ~'U"IJ8'l'J~vJul})1l.L vt'l.i~ riB'UoiJ €1fhvt'U111-d'iJr-J fl 1 oif,j' 'll'i'U 1 Vli:!1:1J111:1-.ij' 1'l1#\1 'U • 
ei'~i1~iif"i1i'l-.ij1'l'l1'W 1JI"ilui'U\'J'lutl'J~2J1ruif 

1. 1.2 b-.ij1vt111vi1Y'l1'lfl11tl1tbilVJtJ1'lb'1fl1 (Part time) 1'Wmri1~1Y'l1'lfl11:Wfl'11:W''ihL iJ'UI'i'B'liJ 

b -.ij' 1vtih~tJ 5'1J~ 'l1'WU1'l b'1" 1 €11"il~'i11'JJ:U1-.ij' 1'l11'il'l1'JJ fl1 1:JJ b V!:JJ1 t~:W ~~if ~ 8\l b iJ 'W 1 tJ ~1:JJ bL~'WtJ[j ,j~ fl11 

l.l.!:lt'luthtmru"l.l -eJ~ 1f11'l m1vhJI~u a'4Wl 1111 t~8 tri'J1fh-.ij 1\l"ilt lJI~um1Yi "il11W1"il1 nvt11Tvl m12J~'U ~111"/!B'U 
lJ.fltfl'11:lJ~f11111~1111'Jfl 111ltJ 1 VI01'1'U'1Ul1111:W,j 1'W'1'U-6'1Gmi.!;ltl'trv1'1'l1t! 1 'Ubbl'l fltb~ -eJ'U~1:Wfl1'J"fli1'l1'W"il~'l • 

"' """' .,..I .,..lo 'l"'"''r '!"'"' Ji "'.,.,. 
Vlmm Vl\11 'll1"a1"llfl1"aVl'J-eJ b\11Vl'lJ1'VI"IJ€1'l1fVI'VI1'l1'L! b VI m.J bfl':i~fl1"Ul1U blfi"IJ€11flmN'L!Uat-au k~'L!blfl €1'U\11fl 

-a1't1m-au~1 \lzliia1:u1'J(li'm~m~Buti'Jt-:51"il1ml.Vl'ri'lb~uffi~ 
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-':i1Un1'a fl11':i1 

oJ - -1. ':i~n'U~'lfllJ - 1'11~~n~vr:~.mrU>!!A''U 1-ff 

2.e1e11'~~~1~-J1•~1D - "iJ1tJI'1111fl111lLiJt!'<U~,mi'111JLfi'U 2,000 U1Vl 
~flfl'WvlBtl 

1.3 ri11'1El'UU 'VI'Ufl1':itJn,j'~~1'UU€lm 1fl1':i1'tlfl1':i ~1VI'i''UL-.ij1VI'i!1~1fl':i~ fl1':i 

(Overtime Rates) L -.ij1vn!1~lfl1 -!lm1'il1vhnui:IJ,:j n~n1oXfiu lfl-a 'ltlT'.i 1 -Htvifurh\9leJU u VI'Ufi11 

tJ 5 m '11\J'LHJ n L 1 fl 11'!1 n111'111J-i11mvi vhnu 11'1 tJ VI tl-1 1Wi' fu fl1'H1'Lf!J""&i n TWh'l1lJ ~1'1 L 1 i.'l1 '<il1 n'IX1 vr'!! 1 

vrtbCJ'ITLl'~fU~I'I"!!fl'U 1A"J'lfl1"J~1'1VI1T1 fia'U Wl11lfl11lJiiJ1L iJ'U'!Jfl'lil1 ':it'l1'U 1 'Lml'l'fl t'lf1'l. l~Y~Vf11VI'UWI 

1u-Ji)1J"ii<1U eJm1 
1. 1'W11'1.JflTitln~ (i'u-.5"\.!VJ{-1'u!1n{ tJl]tT~'I1'UVI~'Ii.1fl1 60 U1Vl/,j'1L~< 
11~011\Jn~ 16.30 u. L~uifu1\J 1o1L1iu 4 ,Y,lm~Bi'u} 
2. f'WLG11{-tJ1Vll'16 LLm:1\J'IMJWI':i1"!!flT'J • (\Jjju"ii<1U 1oJL1iu 70 U1Vl/,j'1L~< 
7 ,Y,l~<~Bi'ul 

31VI .Yu lflc.i 'I rn-a vi L ~ 1V1'\J1vilfl ':i ·:In 1 1-vY 'I LL U'UtJ ';it~ 1 L ~11 L 1 fi1VI ~flU 1'l L 1 fl1 Ji' eJ ·nJ l]m '11\J'tl €1 'I 

1m 'lfl1':i 1 'U~ fl'I-1(\Jt .. ntl'U ~fl1'WI1'l fl1'~ L\, 'W'I'I6 U.l.'l t:5151''JUJ~'1J 1 '111.Jt'fu f"hV11J'U l.hi'I'U llT:itJlj'U1J'I1'U'U Bfl L 1fl1 

'JT'li n11 V111J-5 11l11~ n1~YI1'1'1611ti11 rua"!J rh'lt1u ~ 111 'U .Ut~U '11'1 u n1~YI1'1'151 011 ru 5'll i1 Wh EJ m1~1EJ b~ u • • 
rl1VHJU LL 'VI'Wb ..ij1VIU'1~~tJ{jU'&l'!1'W 1 VI fi'uwtl'1EJ'U~ f\111 'U 5 'In~ m ~Vl1'1'161151'HlJ~'lJ Vi. fl.2544 LLJ;l~ 
Vl« n tnrue/1 LL uuVf1EJoU't~U''II'i'u ~'lfl 1'1 tJ'I L Uu 1 tJ mlJ LL~U'IU'lJ1~mruvl'tvl-rumpJ&l 

fl11"lJ tJ t1'4iWt L D mh EJ rh VI tJU LL YI'W m1tJ {ju11 '11\JU t1 m 1 J;~ 111 'll m1 l'i't~'l1 ~ L '1t1\ll t:.JJ;~ m11J-;j'1 b U u 

"' """' " "' ' ~ • y y il' ., ,, ' • "'·' • bV'l€l'lltlti'41JVI ~ 'W'Vjflfl1flJ b'WtJbb!:flil'I11L U'Ufl11'Vl1'11'W'llfl'l ~FI'J'If\11 ~liltl\1l1'1bLJ;l~b 'W'I1"\.J'Yl L:U b 'll'\t1'U1'Vlu'J~:jj1 

"lJ€l'l'\t1'lhti'I1U 

b ..ij 1'1t1ih~1fl1 'lfl11'1J1~ bflVI'lJ1~:ij1b~1J b 1mbLJ;l ~'IJ1~bfl'Vl'll1'1 L 1m ~'11~ f'll b~U L ~ti'U'\11~ €1 fi1-.ij 1 'I 

'IJ1~-;j'1:jj1fl1fl1'1fl11 \1l11J~fi1VI'WWl1 'Uoi.f€1 1.1 €J1:jjiJfiVI51~f'llf"i111ltl'll bb'Yl1Jfl11'1J{j'U1J'ITW'W€lflb 11:1111"1!fl11 

VI1:UF111:U-;j1dhJ ~'lfl 1u1u~L-.ij1VI'li1~~'1nfi111~-l'llfhLiJm~ti'IL'\t1:U1~1EJ (Per Diem) :j)1fl1FI'J'Ifl11~ 
1~-l'li'I'U'IJ 1~:U1flJ:jj1 n Pl'WflF1111J~11JiJa1 YIEJ-5'\t1f:o vi'11Jf11i'i11flJfl"lJ :jj~ hJiJg;VIfi1Wi-lu fi111ltJ1.Hb 'VI'Uf\11 " . . 

1.4 fhVI€1\JbbVI'U ... 
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1.4 fhl'lO'UU'VI'U (Compensation) d1VIi'uih~1"lfn17'VI'ijm1ij1vni1~lla'l'i! if.!lii'V~ 
n 1~ l-111 'lfl1 D1'HU ?jll l-1~0~ ~ fi' l'lvtth CJ 'l1'U ~'U ~1tili'u fl\{11'~1 '11~12.1 1 'U n1 '.i v\'1 ~ il 'U ·n'W 1 fl'.i'l fi1'.i~1 Ji'-ru fi1 '.i 

V!ti1~fl112.l~U~I'l"lff!U/1"lf1~~ ' ell'l'.i1fi1Vl el'U L\, Ylt! 

1. 1.i~u1i•1u;;'1uu'l>~11~~n11 70 U1~/,j'11~· n~•nu 5,6oo 
' d U1VI/bWiau) 1.1 tJ fiG'I1 tl".iVI1'lf11 'HL 'V'l'Vlfl ~Li:H.H'l:151 'J!:Ufl'!J'VI 

' ' 
1~ 11l1.15u1i01'UI!i1uu'lm1m• """' ,~.; 

... .., .,/..; F OF U d "" 
1.2 b\l1VI'U1'Vlel'UV] L'ti'U L\11V!'U1'VIfl1'H\l'ULLG'It 

.., .. ... ... d.., .. ... "' dd 
Uqj'!l/1."111VI'U1YI'I"l?l\1l/Vl'.itlb'OJ1VI'U1YI€1t! 

2. tJij'1JUi<J1 u4i'Tuu~n1'.il'l1 'In 11 bb vt'VII:i' Ui'l::: 

a1011ruq~ 1 um;Ju h•" "1\J10>I'i" 

'"""~"~'U 
' " ' 2.1 bb'rlYIE.J I flmLLWYitl 140 U1W,j'11~• 

(l~LO'U 11,200 U1~/Le"'U) 

2.2 bi16'1"llm 90 U1~/.r11~· 
(bliLfi'U 7,200 U1WLiiia'U) 

2.3 tinL'Vlfli.lflfi1'Jbb'V'l'VIf1 ' Un1 vn:.~ 1 f11fl \W'.i 80 m~/,Y11m 
" 'l"ltn'U1i.'l1"!!1~'1"l bbG'I:::tJn1'll1flT'.iWI1'U'G'I1DTH1..l"j"lf (l~Lfi'U 6,400 U1~/Liiia'U) 

2.4 " " dd 'UeJ!lLV!tl€l"i11fl <iJB (1) fi'l 70 \J1~/.r11~· bli)1VI'W1VI€l'U "l 

'"" (3) 
(l~LO'U 5,600 U1'l'l/Liiia'U) 

1.5 fi1L oU'Iil1mhV1~'U 1A'.i<JnTa1'1ij'E.J 1 iG1'1vr-ru 1m-:Jn111~CJYIB~f11V 11'1-ifeJI'l mFifl11l.l 

~1:ui'lm:::vn\~1VItH'1'\rtf~#i'1t!"i:l1511ru'G'j'il (Research Cooperative Agreement) 

1.5 .1 fl\i1';j1fhwtflU u. Vltl~hvrfuU nl~ ~vi L Ut~-il'1';j1"1f fl1Wl~fl L ~1'Vl'l'r1vi"tJB~f~ 
- fl\i1';j1 f11\i1EJU u. Vlt11 'Vli.Wifu \i11:UG11'1 ~1u1t: ~::: L 1 ~1vltliju1l'l1t!1-.il' tJ L Vi vu ti'ufl 1'1 ';j1 

.. "' .J., """' .., ~-!.. "' L~tiLI'Ifl'UVlbi'I'JU bbflt:(!)fNMJ!.O'UbiWfi'Uflt: 10.000 1.!1111/fl'U 

- l"11\i1fltJLb Vl'U11:U'llm'!!o1-.5'EJ 11:uil\mG\'11li'a'll:Wbi'hl'ifl~l.'l::: 30 "1J'fl'l'Nb-:iu~utl'Jt::U1ru 

- L 1l.'l1vh -Nl 'Ufl11Yi11 :ij~VJn1fl1~fl11 rn ~ 11'1 -iJ EJ"' nl.'l 'lfl11:U~1:u:i'lm:::w:h'l1 VI tJ -awr ~ #i'1'U 

51511t1A'G'j"ll 11:U fi'ULLG\'11li' fl~ 1:J bfit!~Elf.ll.'l t: 50 '!Jm L 1fi1Vh:j1t!tl fl~'!J El~11'1i fl11 

1.5.2 f'11t91il'UUVI'U ... 
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• ol • ... 

1.5.2 Pl1\JIEJUU 'VI'U£11g:i1fta.Jfl".ibtf\:::fl1\?leJUU 'VI'U£1\J 6J 

L ~ €l'l '<\l 1 n1rr~ .:J nT~i ,Y ~ vr ~alfl':i .:J n TJ fi m;1 "il::: rlTVI'U Iii fl'l?l 'l1 rh 1?1 a 't.Hb VI u 

~ t.~ m .Ua >!!flu f11"i fi mni,Y tJ 111 u 1fl 'J \1~1-:Ji ~ tJ vr1floij a t.au a f11'Ji-.5' tJ L ?lv LG1'Wa"!l a e11pY~ ~a flrut m111 nT'J 

\1~ tJ D111l fl11i..J t!"ll 8 \l6'1'Vf~ ~bb~ tfl n.a: fl1'HJf1111 :ij tJ 1 'U fi'IJ 'IJ El 'ltl "HH VI Pll 'VI tJ ~..:nf.u 1 ,Tifi'J\l fl Tf\11!'.1 • 
Fhvwu t.b Vl'W\Jl1l.J e) 1?111~ rhvnJV~111 'W 1rrJ'l~1'li..j' v 1#1VI~tJVI1 nil fi11?18U Lb 'VI'W~'L! "1 viii f1111'1 na'l~1l.Ji1'U 
1tVI'hnnJ1 tl\l1'11vifutj \?l'litlU 1m \l flTHba t ~'U~fl1111~1112j fJ 1 VI tJ -i:I'VlfJjJ\'1 'U?I1DTH1J?j'IJ ~'lij f11'J:ij 1?1'1'11 L \J 'U 

btl fl?I1'J b ~fl1 m 'Un1'J b ti n-;;11 tJ H tim.Jf11".H u n"'i 1 tJ bbl'lf1::: 1'1~-!1 mh'l hflwmJ Vl1 f1 hMl fl1VI'I..wl 111. 'U 1 fl 'J \l ~1-!li:ij tJ 
Vl~8oU''tll?l fli:l\l~1d..Jfi'WvJ\ln~ 11-D\!l #f'U ir1vr'!J 1vtth tJ\l1'Wvifu ru\?l'!ltlU 1m'l fll'Jtni>J'Vi-;JTHU11 off'Jt b {j !'J'U'Ilm 'VI1\l 

'J1'!lf11'JVI~€11t dj tJU "tlmVI'lh tl\l1U~fu~h b ih.!'I1'Ui..j' tJ 1JI 

2. ei'l?111fhLi1'm~tJ\IbVIlJ1~1U (Per Diem Rates) 

fhdfm~~~mm~1tJ ri1vrfurlh.JfhHf~1tJlt.!m·n~'l.IVI1~1tltllju~~1'l.l ~~:V~flJfl'Ufl'!&J 
1"11mvr11 1"11t.fl~m~l.l fi1~~n (lhil) 1~w-hvtu~ni~11 ~'~if 

2.1 m-atl~llii.:nw.fl1fla'l.l111 (Field Work) Vl~t~tl~lliinu~'lJ'tlfl.:j1fl-a~m-a t.~1wU1~ 
1fl 1 'In 11V!~EJ L ~ 1VIU' 1 ~~u~'I11V1U' 1Vit11 tJ~1'Ll~fu f.! ~"1l8U 1fl1 ~fi1'i8'4m11 ~ mmtl l)D~ 'l1'l.l.fl1 flft'l.l 1:WVI~ 8 
.I"""""' .d 'i' 1 ' Jl .,l.,..,. .,..,! ~"""' '%% • ~-!"'"' do ..,.!{ 
u{Jtltrl~1'l.l8'l.l"1l8'l ~fl1'ln11 'l.ll'l1'l'Vltlvt l.l'6'1VIDVI'OJ~ ~\1\'JUfm um'flmt. VilJTil1tJ blJLfl'l.l81'111'Vlfl1Vi'l.IWI WI 'I'Ll 

"' 3 
fi1t. u m'fl tJ~ mm~1tJ 8tr~'J1 

1. tl-a~t.nVlv'rnf1'1'lM'l.l 1llbi'iu 2,000 m~/eu/i'u 
2. 1J>••n~bJ11nihoeu 1>Jbi'iu 1,000 u1~/eu/i'u 

'IIUJ1 ~ b 1-1~ rhb'i.i' tJ t.~ tJ~ t. V1mli11 tJif :v~ hlli11 m-1'1V1-ru t. ~1V1U' 1~~tl[j~~1'l.l 1 u«u~~~ L ~ 1V!U'1~J uiJU 1'l.l ~ n 

'l.l8~1'1'i.J~'l8 ci 1111tJvi'8'lt. iJum1tJ fi,j'~'l1'LJI'I,1'l~'i.J~ LL~8ci1'l11fll)l1:!J t!~l11fl111fl'J'l fl11'6'11:W1J!JU'l'l.lfl'1Jfl 
" '" " 

8'Ll1i'~,X1V!t1'1V!th t.r-11'1.1~-rtJeJ 11l'llvu 1flJ'lm-arivu(jhl. 11'lN1'l.l 1 1'r\ lin'OJ'1tJ b if mttJ.:JL mnli11tJ 1~ 1 'lJmri1~ 
L tl~ m-atlflu"Wi-11'1.1 1 'Ll~~vr'r111 t.~ mflut.t.~ ~1'lEi'1Lfl8Vl~tl~ 1~r;l1u'f1~'lvl1-11n'f1 V!~m tJ um-atliJt~'"il'l1'Ll 1 u ~uvl'l u 
L "1ll'ltl~mu~'f1 LL~Ifh'l-.5''lvt1'111vt~ewh~ L "ttl)l/LL "tt1~ ~vl1'11fl{;l 1\1\tJ"'i1tJ 1~ u Bl'l-a11l.l\fhH'l~.:JV!1:i'l'l.lfl~rl'I'IJ1 
tJ-a~bilVJ1:UiJm-a~nl'i'1'lf1'Ll fit~ 13-lLfiu 500 'U1'VI t.Lm~ 1 'Llmri1~,Y1L tl'l.l~l'ia~.,rnf11'lfi'W 1. i1a'l'OJ1ni1.ff'1 hN 

tJ lj '!)'&i -11 'l.l tl11 'l.l 1'L.l LL {;1 ~ L ~ m-ff El 'I f1 'U 1'111:WtJ 'f1 El 111Ji' tJ 1 ~vr n fl1 'I f1 'l.l hi\ tJ 'l.l m ri1 Vhl'l'l!l 1111 tJ 1 '1111~ -ru fi 11. if tJ 

,;1 "" >1~11ho1>1Lfiu z,ooo u1~ ,f,ift vr, \iu 1 \J•1~ou\J;•m ru•1~ ""u\JijUiim;~t,;rfuB~~· 
1111 tJ"'i1 tJ Hltr~1:w,Y1u1 ui' utl iJlli1-11'l.l 
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2.2 m~tJ~·~~til~tll\Uilm~ m~!l~~u1 m~OJnau~~ tte•m•tl••~~'i'll1m;~u ~ 
~~·th~-n.Jtb~'l.l:W ii':mn.n ~hlhifl'U1u~u~ ~>J~1v1furhLil'm~t~-'ILVl111~1tJ "'il'ln 

-'!Utb~mru'IJB-'11fl"i-'ln11 1V~tJFhLdtJb~tJ-'Ib'Vl:W1"ii1tJvt'lv1fu~uv~fi'umnu~ (~u~) 'IJtJ~fi"ilm"i:w "ittJ~n~1 
'IJ'tl..:Jfl1"itb" 0 

<l .,J.., "' ., ... 1 1:V. .. ~ hi .., .d. ,g :£:-q:w LLfl~fl11~f\11biJ'UVJVJmvmrnwl'IJ m.1 VI VJ'.l'U Lfi'U €JI'I"i1'VIflTV!'U\11 ~-!I'U 
,.!{,3 'tl .., 

fl'lb mM'ICFlbVi:JJ1\11tJ "i:l::'ljlJ/r;'l:WlJ'U1 8VJ':l1 

Vi'I..J1~A\Jl\J~\J~ 
1. tl'it:b.fl'Vl~mh:Jfiu 2,000 U11'1/AIJ/i'IJ 

2. u••tmob.i,;'nlh~eu 1,000 U11'1/Au/1u 

l'llJ1tJ!.VIUJ: 1. iffu~m-'ILVI'VOJVI1'Ufl"ibbi:J::::t1~11ruif'll:l ('U'UVI'U~, i.J'Vl:WTITW, Gti.J'VI"itl"i1fl1'~, 'Ufl'Jtl:o:w . . . . . ... 
• )'l""' ~I J{.,J.,..., 

\.i:!W1::::81bfl€!G11lJW'JTU ~ VII;I'Elb u'Ub'IJ\Ol'W'U'VIb\flmn'W 
!JV 1 ol .d.fl 'l J{ .J ""'.,.; .. .., "'£: ~ J{ .J.,I..,., 

2. ~L"!J1<,J1:Wu'J::::'I.l:w 'VlLu'Wfl'LAI.'U'l•'tW'VI Vl:l..mJm ~"il>!I:W'U1'1..rvml'l\lfl~~'UV'l'U'VI'Vl"i1Wifl''ilm"i:w 

U.t'l:::: hJG11:W1'HlfUfi1L d tJ L~ CJ·H VI:W1"ii1CJ-tf 1\l#I'U 11'1 fl~1'l1 "ifl m:l..Hi:!W1:: fi \1 fl 11:WYi':5"' VI 1 uvf'Uyj'yj':iJ 1"11 1:W 

:;\'11. Uu~B-:r~' nfl1-1fh.J L ~eN'<il1 nvi'v'lt.~h.rvn'lln~ Vl~eJ L~moii'eJ'li1urn1:w'll~eJ~fifl m'<il11'1-fuf'11L dfl L~fl'l 
t. Vl:w111h fJ 1~vr1 fl 1~'f'Uel'L.jlJ'&i'<iJ1fl-H'1VI'I!1VIti1 fJ 'lTU ~'f'U ro ~'tieJ'U 1fl1 'ln1 1 fimJ~ 1 t.'ih.!n111ij'VI'l)1t~lJ 1~ fJ Jl eJ'l 

~'<il11Um1J'Un'Hf1j \TI1:Wfi111lJ~1L1J'L.!t.L"~LVI3.11t~lJ 

2.3 fl1''H~'UVI1.:Jh.lth:::"lp.n~'lti~U~n1'ii n1'aa':u:uu1 fl1'ii1.lmnJ'ii:U bbtttnT'iitl'iit"lf:U 

1'l11n1'ii~'U 6j ';it'VI'h.:ithtb'VIA 

~L~uvn.:J1tlL-ih~1:W'll1t~:w iK:w:w'lJ1 i1nmr:i:w ':itvr:i1'l'thtL'Vlfl '<ilt 1Ji'fufht. dflt.~fl'lt.Vlm~1fl 
"' ' ' ' .){ .){ ' "'".. ' .. " '<il1n:!Uu1t3.11ru'!l'EJ'l bf1.1'lf11'i bVItlfi1L 'Utll."ti.:!L V13.11'<il1fl'VI LVI'J'Ulilt UJbfl'UeJ~';i1tleJ'l WHONN 

?1'1vrfu n11Lh::~:w JK:wmn i1 n au':i:w ~ilm':i~ VI~~ n 1 ~a ~a1~ fl':it'Vf'i1.:~m':i'll'Jt~lJ 
iKuJJ'L.! 1 i1 n eJU'i:W 1 ~ L U nfi 1~~ n 1#1 M11l 1ih v '<il ~ 'l u.m-:~ L~ 'W'VI1-:i'<llt 1#11ufi 1El1Vl1':i t.L" ::::1"'111 -tllil1 m .UVJ LITI ~VI 

" "' . (M&IE) m~""'1\'l WHO/UN m~u• 

' = "" .. ... 
3. fl11'1 eJUM. VI'U'JVJI;I10'rn':iei~Vl':i'lf! nl1(%1 

1'VIV1fl':i'VI~eJ~'VI':i.:lflW1~VI~EJ~b~m'ti1q) (Resource Person) fiB ~il611'U~1lJ1'Ufl1'J 
'li1 fJ L VI~El'VI1.:!1 '1!1n1'J llil fJ 1 ,r fl1'JEJU 'JlJ bb~ tri 1 fl'VI eJ \il fi11:Wfl-H'ilu~ b -li1'll'J~~:W Vl~eJ'll 'it blj'Ut:-J ~'l1'L.!'VI1'l 

1"ll1fl1':i '<il~1Ji'1uf'111118'UU.VI'L.!h.it.fh.riJ'If!<J1~fhVi'UVI ~.:~d 
' " fl1\fleJ'U bbVI'U::iVICJ1n'i El\11':11 

1. 1'VImm'VI~EJ~'Vl':i.:lflru1\flj '\11flil1fl'i1'1lfl1'i 600 U1\'l/,r,,~~ 
... ... .. ... 

1,200 U1\'l/,j"1b~~ 2. 1'Vlfl1f1JVI<JEJ!).J'Vl':i.:lflru1\il.J ·;;,nnil1fiLEJfl"ll'W • 
3.1'Vl en m'VI~a~·m 'lflW1 ~~ ri1CJ'VI a VI fi11:JJ'fl!X i1u 1,200 U1\'l/,r,,~~ 
~ b -li1~1lJ'lldt'tilJ b 1J'Uf111!t1 ~ 1\l'lldt b Vll"l • 

" 
VJ111 EJ L111!J 1. mu.iiVJ mmJim b ~'U'VI1.:1 hJ'll{i u1i .:~ 1'\.J'U an-% u ~vr~Bvi1.:~'ll Jt L 'V11"11 ffil'11urh t. ti t1 t.g v.:~ t. vt:W1 ~1fl 

LU.'l~fi11.ff~1fl1'Ufl1':iL~'L.!'Vl1.:1Ji'1tJ VmJiJ\TI':i1~fi'1VI'Uiil1'UoffeJ 2.2 LL"~ 2.3 

2.tli'1>!1!1~1e;,m;~1vl.,ut1ut0iaum~~n1>11Je1 uiia 1.1 •1n le><m>•• 1>iil~>~ii1il.,u 
fi1\118'ULL 'Vl"U1'VImm 

.){ 
4. tuau•·~~ ... 
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4. ,;j'"1J'"~~ (Participation Support Cost) 

t .0 mJ ~:::"!,(~ L Uurh191tJu bL VI'U~1'H~tJ~ L ih~J:wthtoql-1 1 uni':ith:::oq:uWI~vl B 1 uif 
4.1 ~ b '!i1~'J:J.n.J ':it'li:IJ~ b 'ih.!fi'U 1 'U~'Uvi ( Vll-11 ~fi~u f1 fl~viii ~'U~~ n m Pi' mJ ~ 1 'U vru~ b~ I'J 1 n 'U 

... • • 'U 

ilu~'U~~~th:::oq:w) 6'i1VIfumnh:::oq:wL~~tlfiu1irn"i rn':ia'2JUU1 fl1':ir:lmJ'U'HI LLmmT~tJ"J:::oq:wi"lf1f11'.i~'U 'l 
d ,, • ' • '" • • ' < d ,, • ' ' < ' - • • ' < Vlb u1Jn1"i u"it"li3J bU'I fH u~ I'J'U'll€111(;1 u"JtG'IU flTHU "li'l b u'W u"it ~I'J't!'U\11€1fl1ilfl'J'i:WVI1:W1 i'1 rl u 'HH'I..:Jfl"llfl\1 ' . ' 
1m'lfl1'~ 1W~CJ1~fufi1LdmJ':i:::'ll:w hlbilu511l'i1~r1'1VI'UWI il.:~ti 

,h, d"u'"~" • flVI"i1 

1J '"~";«" "" 11\J' • ~"'i ~1 n 11 5 u 1 ''iio "" n l\J ~ "" 600 U1'Vl/"1Jll1J 

if £U..ji:l bbi:l t'll'i t?fU flTHU 6'\'1vrf'U tj fl f1 J:~1 'W'lff '1..!~ 

4.2 flT':itl"at'Y!:W":iZ~U'U1m.J11'J fl1'itJ'at'"lf:UflT'5'U~lll1':i bl'lfl'ilfl1'!11flT'Hil'Vt1Z Ll.ittfl1'i 

tJ':it'tp.11't11fl1''a b-d'U Executive Committee, Steering Committee, Sub-steering 

Committee Vl~€1 Administrative Committee rh!t'I'WWle111l'i11"i1b,jCJtbt'U1l ~'l,j 
Y'i1191tJ'U bb 'VI'W t. t1'vt11~"?J:l.l 5~,1 (1~'""""'1/"u/iul 

n11tl1~~l.l Executive Committee, 2,000 U1'Vl 

Administrative Committee u.~~n11 

\J;"~"u'hm-o•m,•i'iu CoAg 

ll11tl1~"ql.l Steering Committee 'lh~i51'W 2,000 'U1YI 

ll11:Wn11 1,500 U1'Vl 

n11t11~-q:w Sub-steering Committee tl1~fi1'U bb~ ~ r.i 'V11 ~ f1 Wl WJ 2,000 U1'Vl • ' ' 
EJ'Ull11:Wll11 1,000 U1~ 

' 

fl11ti1~'lj:W Advisory Board ~1t01'U 1B~tl1t01'U 
• bb~ ~t;,l'V11-:)fJ.fi'l¢D 1,500 U1'Vl 

fl11:Wfl11 1,000 U1'Vl 

n11 tl1 t ~:w L 'V1 rrW 1"11 '111 m1 bO vn t;] 1 'W tl1tfi1'U 1£1~tl1tf51'U bb~tr.i'YI1~flfl.I1¢D • ' ' 
1,500 U1'Vl 

bLfl tvr1n ~ b i1~1:wtl1~ ~:w 1 ui v 4. 2 V1 v~ b ~'WY11~ 1 t1~1 :w t11~-q:w 'WB n ~'W ~ m ~ "'1:w 11m U mh !'J f11 b ;j' !'J b~ !'J~ 
Lvrmlii1CJ m11B'I'111~rl1V!'W1111'W"IiEJ 2.2 ~1!'J 
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' . . 
s. ri11i'i;h"1um~•~U'I11' (>i\~,.'~"~1uri1<iimli"""mli1") 

fh 1 oU'-;ij 1 ~ 1 'U fl TH ~hJ 'VI1~ ~1V1~\J b ~1vrlJ'1ffi fl'.l ~ ll'l 'Hl.i:n~ ~ b oij' 1 ~'JlJ f1 ~ m '.!11~~ \'] tl~ b Vi'U 'V11 ·H -ff1 

~1:t.Jvl11.ih..tnT~lwfi~m'.llJ 1'UofftJ 2.1, 2.2 l.bi:1~ 2.31~~1~biJ'UfhVn'VI'W~mlJ8'V1"J1~1tPil~..:J1'Wm'.lL~h.!'Vl1..:J 

~1na'U111ih.1 amil·m1W ?Hnihn1WICJ?IT'i hJti'-16'1fl1'U~v14'W~f1~n'.l'.lll (b'ti'LJ rh~1Lfl~B-'Iii'U 1r~l1l 

'"'""~"' "'"''") 
b~1VI'li1~1fl'.l'lfl1'.l~b~'U'V11'l 1 tJ L {f1~111tJ'.i~"ll11 ~ll:Wi.J1 VI~EleJU'.i:W '.i:::Vd1-1tl'.i:::b VH'IWi'.:!fl~11 

i1'1 l'i'U 1-H \:11111'.lfl L ii nrh~1 bfl~eJ-:rO'U 11J'.i1 fl1.ff'Uth:::Vi V'Vl LV~~ 1m 'if L~ €1 fl b~'U'VI1-'I~ 1:111 b Vl\1li.'1:1J (:.! ~ bLi:ltvl~N • 
1-5?11~flT~ihJ'IJP.Nth:::L'VIriG1VI~~BLlJ~fl1m.J'··h'.l1fl'l~:::~\lfn'1fili!111 ~flL1'Umrli~b~CJ1oU'tJ-1fi'tJA1111tJi:leJVlfi!:J 
b\.1:1::: b 1mvh illw f11'.i b~hJVJ1'l ~.,'Jm ~ rr~ VlflT'i 1vr'i'l fl1 '.i-w'o\11·.m.nBtliM1'11:W b VI \11 (:.! 61 b tl'Umrilt tJ LVI CJ 1 Vi"vl1~€l ·; . . 
bbf\t 1~1'U f11111 b ~'U"li€J1.Yil1fl ~'U6 fl11:W ~1lJiJEJ1 VltH'IVIf_2~1'WG1101.H\J~'lJ ri€l'U 

n':iriiijfl11 :uli11 L tluvia~ L~'Ul'l1~ 1G~ ~'V'l1'H'U::&i1u9i'1 ~ a'lijvnJ''I fla au~rlauL~'Ul'l1 'llil1fl • 
~,j'\1 ~Ulj' ~111 1Gl~lil:::fl1111'Ul b {j fl f'i1'Vt1'H'U:::"HltnUi'&f1'U 1'11\~\011 :Uei'\01 ~1 'tl el\1 ':i1 'tlfl1 ':i ( :ij1'U 1'U':i::~::'VI1~ 

lil1mi1Lflel~~na1rf~il'lil1!Jleliif:5'G~th:::"'f111'LJ-nli1u X 4 'I.J1't1) vnn1:Uih'l'l!'lflampJ~~'Imh1 'iil::: 

.W'iil1':iW1iil1 EJ1 uel~':i1ri1~nlGl~a1 ':i'lJ':i:::-;i1't11'1'Vl~a':in1 'rl L vht!u 

1 u n':iU1ii1'iil"'1111~1 L iJ u~enii n1':i L iJ n -.u'1tJ rh LL Vi n~ fi1~ 1'Vl"Ut lil1 n 011 b i1~1:t.J iilil m':i:t.J 

~~mhl1Vf~lij'Wim':i11"11~n11ii~'Vlfi~lil11ru1a'4qJ11'1btlurrnU '11tl mllfl11lJ~1btlu Lbflta1lJ1':imUn 

1 ..,..,.., vddd~'1'"' vd 'i ".I .d d~'""" ..,:; ~Jf.J 
'VIfl'Ul.lil1'VIU1'Vlel"U'Vl ~:t.J 'tlblil1'Vl'U1YI'tlEl~ ~fl':i .:Jn11 bbfltrqj u':i:::mu~1'UEl'U 'l 6(1~ ~lJlJ'U1'W'Y'l n ~~€1~ b 'U~'WYI 

~~19lfililm':i:t.J Lbfl::: 1 un':it.i1~mh:::•zpJ'U€Jfli.'1muvivi1'11U ~L i1'lht~lJ11:Wfi'l 1. ~1'Vl'LY1Yi1fl1'1 n11Yi L Uu 

fi'W 1 uifufl?1111111:1 L Urr'ihtJrh u:Vln~1vlmm1~'1 ~'I nTH U n"'i1tJfhLL Vln~~€1'1 blbfiu 600 tJ1'V11"lm vi tJ'J 

( ':i1:1Jfi1ti''i':i:IJ L iJtJlJ~TWVl1'1f:iLFI'I."J) riTt-1-'ftJ 1fl1 'I f111yj ~'J El ~vi1'1i'I"HfGl 1 Vf~li]' \9lf1111fl':i'l f111iJ?iVJ5 

'i'ilil11ru1L U n"i11tJ 1Yi'lfl1:Wfi1111L 'Vl:W1talJ .Jt~d n11 1. U n"'i1CJ fi11.1. iin~#i' El~ hJ'IJifll>lB':itL iJtJtJ':i1'tltl11 

6. n1':i~nn1~ru ~iii1EJ 
L 41'VI'W'1~ m<JL':5'U vr~a~~1Jl'iu11€JU'VI:IJ1CJ 1 Vr'vi1vr'li1fh um<JL Un"'i 1 m':5u"1!m 1fl1~ f1111il:::#i'€1.:J 

1111Lijum<J'!1nm~ ru Yilil1CJ lfl1lJUYJtlqJqJ1iLL,_.,'Itli:::mfl'i13~1m ~.:J#i'El'l'l.h·i'lm:t.Ja<J':i'l'11mmCJ1u1u~ 7 

"1lml.~autllfl1tl1W~tJWIB~~>h!.Dum':i~nm.g ru Yi"'l1tJ~1'V!'iuml"'i1m':5utl':i:::bfl'Vll"l1~ i L"liu 

"' "" ' " " " .J" I "I 
0 

.,; ( ) "' 6.1 b'IUW1fl'Ufl1lll1'1l."ii1Vi'W1Vlu':itLfl'Vlu':itlil1l.lfll.H.1fl1 Full Time Lbfltu':itbfl'VI'U1~blfl1 

(Part time) 

6.2 fhl'lEl\JLbYI'UtlitbflYIVh~j Yi"'i1tJ1Vr'tJflflfl {1'Ufl1 ti~~YI 'V!~m'lt11tJ'I1'Utl':it:LflYitu 
' .., Jf .., .., "" ' ' .. " .. 

6.3 fl11illfl'tl€J'iillfl'iil1'1'VI':i€Jfl1b"ll1 G1'Ufl1l.bflt'U':in11 

7. f11':iL iinfi 11 'ti:jhuVhh L Uu ~'IJ '1 ~uan L 'Vlila'iil1n~fl1'Vl'U111111 uil'mhvi'IJ\11\l 

~'lwW' 1'V!tl'J l'J'I1Ufl~u g:j\1l"l!El1J 1 fl':i 'lf11':i m'iil ').\j"iJ1':iW 1 a, 'J B~ 1-ti'':it r:U l'JU'tl ti'IYI1'111'ti f11':i 'V!~fl 
Vlth m 1'U ~1fl1~ m1~~ ti' lflfl ~1vl .Jt~d WI v~ 1Jl'iu n11 1. ~'W'ti€1\Jiil 1 n ~'LA~ 1"11111~1lJiiv 1 YICJ -a'V!'i~WI1 u 
31'61':illi"G'j"1J fiB'U\111~ ij'Uf111 



 

Attachment 1 
1. Sample Positions in each position level 

 

Position Level 
                                                                Sample Positions 

5. Advisory, Expert level  

(ระดบัทรงคุณวฒิุ, ระดบัเช่ียวชาญ) 

 

Medical Scientist, Senior Veterinarian, Medical Consultation, Senior Medical Technologist, Project Technical Manager, Project 

Director, Project Manager, Principal Investigator, Senior Researcher  

4. Senior professional level  

(ระดบัช านาญการพิเศษ) 

 

Medical Scientist, Senior Veterinarian, Medical Consultation, Project Technical Manager, Project Director, Project Manager, Senior 

Research Nurse, Psychologist, Senior Computer Programmer, Senior Data Manager, Senior Lab Technician, Senior Medical 

Technologist, Senior Counselor, Senior Surveillance Officer, Researcher 

3. Professional level  

(ระดบัช านาญการ) 

 

 

 

 

 

 

 

Admin: Senior Administrative Assistant, Senior Administrative Management Officer, Senior Secretary, Senior Clerk 

Finance: Senior Accountant, Senior Financial and Administrative Officer 

Coordinator: Senior Project Coordinator,  Senior Project Assistant, Senior Coordinator Assistant, Senior Project Management 

Assistant , Project Director, Project Manager 

IT: Senior Data Clerk, Senior Data Entry, Data Administrator, Data Manager, Computer Programmer, Computer Management 

Assistant,  IT Technician, IT Surveillance Officer, Network Administrator, Network Coordinator, Information Disseminating Officer 

Lab/Clinic/Field Work: Counselor, Clinic coordinator, Social Worker, Health Care Worker, Field Investigator Assistant, Research 

Assistant, Lab Technician, Medical Technologist, Technical Assistant, Surveillance Worker, Surveillance Officer, Veterinarian, 

Psychologist, Project Technical Manager, Research Nurse, Researcher 

Other: Thai Editor 

2. Practitioner level 

(ระดบัปฏิบติัการ) 
 

 

 

 

 

Admin: Administrative Assistant, Administrative Management Officer, Secretary, Clerk 

Finance: Accountant, Financial and Administrative Officer 

Coordinator: Project Coordinator,  Project Assistant,  Coordinator Assistant, Project Management Assistant 

IT: Data Clerk, Data Entry, Data Administrator, Computer Programmer, Computer Management Assistant IT Technician, IT 

Surveillance Officer, Network Administrator, Network Coordinator, Information Disseminating Officer 

Lab/Clinic/Field Work: Counselor, Clinic coordinator, Social Worker, Health Care Worker, Field Investigator Assistant, Research 

Assistant, Lab Technician, Medical Technologist, Technical Assistant, Surveillance Worker, Surveillance Officer 

Other: Thai Editor 

1. Operational level   

(ระดบัปฏิบติังาน) 
House keeper, Driver, Maintenance man, Mechanic, Clerk, Technician, Data Clerk, Security Guard 
 

2. In the case existing project staff who gets the salary lower than the new CoAg salary baseline, TUC and project manager will review and 

consider to adjust the salary rates on case by case basis. 
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แนวทางการการจัดเตรยีมเอกสารตามข้อกําหนดอัตราคา่ใช้จ่าย 
สําหรบัโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ 

และศนูย์ป้องกันและควบคมุโรคแห่งชาติ ประเทศสหรฐัอเมริกา (U.S.CDC) 
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 

 
ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐาน/เอกสาร 
1. หมวดบุคลากร 
  
1.1 เงนิเดือน 
(ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่
โครงการ) 
 

 
 
1.จ้างเจ้าหน้าที่โครงการที่ปฏิบัติงาน
ประจําเต็มเวลา หรือบางเวลา ซึ่ง
ไม่ใช่ข้าราชการหรือเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ประจําจากภาครัฐหรือจาก
หน่วยงานประเภทอ่ืนของรัฐ โดย
กําหนดอัตราเงินเดือน ซึ่งพิจารณา
เทียบเคียงคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ 
ตามระดับดังน้ี 
 

- ระดับทรงคณุวุฒิ  เช่ียวชาญ 
 

- ระดับชํานาญการพิเศษ 
 

-ระดับชํานาญการ 
 

- ระดับปฏิบัติการ 
 

- ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,000 – 82,500 
 

38,500 – 55,000 
 

19,800 – 38,500 
 

11,000 – 19,800 
 

6,600 – 11,000 
 

 
 
การจ้างเจ้าหน้าที่โครงการแบบ
เต็มเวลา หรือบางเวลาต้อง
จัดทําคําสั่งหรือหนังสือขอ
อนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ 
แบบเต็มเวลา (Fulltime) หรือ
บางเวลา (Part time) กําหนด
อัตราเงินเดือนและช่วงเวลาการ
จ้างงาน 

 1.1 จ้างเจ้าหน้าที่โครงการแบบเต็ม
เวลา (Full time) 
 
 
 

 จัดทําคําส่ังหรือหนังสือขออนุมัติ
จ้าง ระบุช่ือ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ช่วงเวลาและอัตรา
เงินเดือน 

หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Full time ประกอบด้วย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน ระบุ
เดือน จํานวนเงินขอเบิก (2) ใบสําคัญรับเงินของเจ้าหน้าที่โครงการแต่ละคน (3) สําเนาเช็คส่ังจ่ายเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐาน/เอกสาร 
 1.2 จ้างเจ้าหน้าที่โครงการแบบบาง

เวลา (Part time) 
- อัตราการจ้างพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ คํานวณตามจํานวน
ช่ัวโมง และวันทํางานในแต่ละเดือน 
 

 จัดทําคําส่ังหรือหนังสือขออนุมตัิ
จ้าง ระบุชื่อ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ช่วงเวลาและอัตรา
เงินเดอืน 

หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Part time ประกอบด้วย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน ระบุ
เดือน จํานวนเงินขอเบิก (2) ตารางการปฏิบตัิงาน ระบุวัน เดือน ปี เวลาและลงลายมือช่ือผู้ปฏิบัติงาน (3) ใบสําคัญรับเงิน
ของเจ้าหน้าที่โครงการแต่ละคน  (4) สําเนาเช็คส่ังจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
1.2 การขึน้
เงินเดือน 

- กรณีขึ้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่
โครงการในแต่ละปี จะสามารถขึ้น
เงินเดือนได้เม่ือทํางานครบ 1 ปี เช่น
เร่ิมปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2557 
สามารถขึ้นเงินเดือนได้ในเดือน
มกราคม 2558  โดยจะต้องทําหนังสือ
ขออนุมัติขึ้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับ 

ไม่เกินร้อยละ 6 
ของอัตราเงินเดือน

1.จัดทําหนังสือขออนุมัติขึ้น
เงินเดือนของลูกจ้าง ระบุช่ือและ
อัตราเงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 
โดยต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 
2. สําเนาคําส่ังจ้าง 
  

1.3 ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

- เจ้าหน้าที่ที่ทํางานล่วงเวลาให้กับ
โครงการให้ได้ร ับค่าล่วงเวลาตาม
ชั่วโมงที่ทํางาน โดยกําหนดอัตราค่า
ล่วงเวลาดังน้ี 
1.วันราชการปกติ (จันทร์- ศุกร์) 
ปฏิบัติงานหลังเวลาราชการปกติ 
16.30 น. เป็นต้นไป  
2.วันเสาร-์อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ  
หมายเหตุ  
1. สําหรับโครงการท่ีมีเจ้าหน้าที่
โครงการต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
งานบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข (ผลัด/เวร) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามอัตราที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไว้ในข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน

 
 
 
 

60 บาท/ชั่วโมง 
(ไม่เกิน 4 ชม./วัน) 
 
70 บาท/ชั่วโมง 
(ไม่เกิน 7 ชม./วัน) 

 

1. จัดทําหนังสอืขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ระบุช่ือผู้ปฏิบัติงาน และ 
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
2. โครงการที่เจ้าหน้าที่
โครงการแบบเต็มเวลาหรือบาง
เวลาปฏิบัติงานในลักษณะงาน
บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามอัตราที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ.
2544 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐาน/เอกสาร 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544 และหลกัเกณฑ์แนบทา้ย
ข้อบังคับ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามแผน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
2. หากมีการเบิกเงินน้อยกว่าจํานวน
เงินที่ควรได้รับให้เพ่ิมช่องตาราง
สรุปว่า “ขอเบิกเพียง” 
3. การปฏิบัติงานไม่เต็มช่ัวโมง 
ไม่สามารถนํามาคิดค่าตอบแทนได้ 

หลักฐานประกอบการขอเบกิค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ประกอบด้วย (1).หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามความจําเป็นของภาระงาน  ระบุช่ือผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน (2) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (3) ตารางการปฏิบัติงาน ระบุ วัน, เดือน, ปี, เวลา ลงลายมือช่ือ
ผู้ปฏิบัติงาน  (4) ตารางสรุปการปฏิบัติงาน ที่ระบุจํานวนวันและจํานวนช่ัวโมง  รวมทั้งจํานวนเงินที่ระบุในตาราง 
จะต้องสอดคล้องกับจํานวนวันและจํานวนช่ัวโมงที่ปฏิบัติงานจริง (5) ใบสําคัญรับเงินของผู้ปฏิบัติงาน (6) สําเนาเช็ค
สั่งจ่าย  
1.4 ค่าตอบแทน 
(Compensation)  

- สําหรับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
โครงการ 
1. ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ 
  1.1 บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้าน
บริการทางการแพทย์ 
  1.2 เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เช่น 
นักวิชาการ, เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี , เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต้น 
2. ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในระดับโรงพยาบาล 
หรือเรียกช่ืออ่ืน 
  2.1 แพทย์ / สัตวแพทย์ 
 
 
    
  2.2 เภสัชกร 
 
 
   
 
 

 
 
 
70 บาท/ชั่วโมง 
(ไม่เกิน 5,600 
บาท/เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
140 บาท/ ชัว่โมง 
(ไม่เกิน 11,200 
บาท/เดือน) 
 
90 บาท/ชั่วโมง 
(ไม่เกิน 7,200 
บาท/เดือน) 
 
 
 

1. หนังสือขออนุมัติหรือคําสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ/
พนักงานราชการ) มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานโครงการระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะ
ปฏิบัติงาน โดยจํานวนวันและ
จํานวนช่ัวโมงที่จะปฏิบัติงานใน
แต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล และความเห็นชอบของ
ผู้บริหารแต่ละโครงการ ทั้งน้ี
จะต้องอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับของแต่ละ
โครงการ 
2. ช่วงเวลาของการ
ปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับ
ผู้ปฏิบัติงาน และต้องไม่เกิน 
80 ชั่วโมง/เดือน ภายใน
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
3. ไม่ต้องมีตารางลงช่ือ /วัน/
เวลา ที่ปฏิบัติงาน 
4. หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐาน/เอกสาร 

2 .3 . นัก วิทยาศาสตร์  นักเทคนิค
การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ
นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 2.4 เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 
 

80 บาท/ชั่วโมง 
(ไม่เกิน 6,400 
บาท/เดือน) 
 
70 บาท/ชั่วโมง 
(ไม่เกิน 5,600 
บาท/เดือน) 

หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าตอบแทน ประกอบด้วย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน (2) สําเนาเช็คสั่ง
จ่ายแต่ละคน (3) ใบสําคญัรับเงินของผู้ปฏิบัติงาน (4) แบบฟอร์มสําหรับประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
จะต้องมีผู้มีอํานาจหรือผู้จัดการรับรองการปฏิบัติงานทุกเดือน  (5) สรุปผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(6) หลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
1.5 ค่าใช้จ่าย
สําหรบั
โครงการวิจัย 
 
 
1.5.1 ค่าตอบแทน
นักวิจัยที่เป็น
ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
1.5.2 ค่าตอบแทน
อาสาสมัครและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

สําหรับโครงการวิจัยที่อ ยู่ภายใต้
ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น 
Research (สําหรับนักวิจัยที่เป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
 
- อัตราค่าตอบแทนให้ได้รับตาม
สัดส่วน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานวิจัย
เทียบกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ   
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสามารถจ่ายค่าตอบแทน
ให้อาสาสมัครตามอัตราที่กําหนดไว้
ในโครงร่างวิจัย 
(หากไม่ได้กําหนดไว้ในโครงร่างวิจัย 
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการวิจัยพิจารณาใช้ระเบียบ
ราชการหรือระเบียบของหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
ไม่เกิน 10,000 
บาท/คน/เดือน 
 

ค่าตอบแทนรวมของนักวิจัย 
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
3 0 ข อ ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม าณ
โครงการ และเวลาท่ีใช้ในการ
ทําวิจัยทุกโครงการรวมกัน 
ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของ
เวลาทํางานปกติของราชการ 
1. จัดทําคําสั่งหรือหนังสือขอ
อนุมั ติแต่ง ต้ังนักวิจัย  ผู้ ช่วย
นักวิจัย พร้อมทั้งระบุช่ือและ
ค่าตอบแทนรายเดือน 
2. หักภาษี ณ ที่จ่าย 
ร้อยละ 1  

หลักฐานประกอบการขอเบิกค่าตอบแทน ประกอบด้วย (1) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัย/ผู้ช่วย
นักวิจัย (2) ใบสําคัญรับเงินคา่ตอบแทนนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยแต่ละคน (3) สําเนาเช็คสั่งจ่ายค่าตอบแทนแต่ละคน 
(4) เอกสารหลกัฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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             ตัวอย่างหนงัสือและแบบฟอร์มสําหรบัการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) 
 
                                        ตัวอย่างหนังสือมอบหมายงาน 
         (บันทึกข้อความตามแบบราชการ) 

(ครุฑ) 
ส่วนราชการ   หน่วยประสานโครงการภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง MoPH-TUC 
ที่ สธ 0209.15/                                    วันที่                               
เรื่อง  ขออนุมติัให้ข้าราชการดําเนินงานโครงการ 
 
เรียน  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  ตามท่ีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินงานโครงการ   
A1 ภายใต้ความร่วมมือระยะที่ 4 ปีงบประมาณโครงการท่ี 3 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)  น้ัน 
  ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และแนวทางทีกํ่าหนด จึงขออนุมัติให้ข้าราชการภายใต้
สังกัดสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ดําเนินงานโครงการ A1 จํานวน 2 คน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังน้ี 

1. นาง ก. ให้รับผดิชอบ .......................................... 
2. นาง ข. ให้รับผดิชอบ .......................................... 

ทั้งน้ี ขอให้ข้าราชการดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติให้ข้าราชการท้ังสองราย ดําเนินงานโครงการและให้ได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของโครงการเดือนละ............. บาท  ด้วย จะเป็นพระคุณ 
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ตัวอย่างหนงัสอืมอบหมายงาน 
(คําสัง่) 

 
คําสั่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ที่.............../2561 
เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการปฏิบัติงานโครงการ  A1 

…………………………………………… 
 
  ตามท่ี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินงานโครงการ  
A1 ภายใต้ความร่วมมือระยะที่ 4 ปีงบประมาณโครงการท่ี 3 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562) น้ัน 
  ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการและแนวทางที่กําหนด จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการภายใต้กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ดําเนินงานโครงการ A1 จํานวน 2 คน ดังน้ี 

1. นาง ก. ให้รับผดิชอบ........................................... 
2. นาง ข. ให้รับผดิชอบ........................................... 

ทั้งน้ี ให้ข้าราชการดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เป็นรายเดือนที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
       
      สั่ง ณ วันที่ .........กันยายน 2561 
       (ลงนาม) 
                                                        ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายหนังสือขออนุมัติ/คําสั่ง 
 

เอกสารแนบทา้ย 
รายช่ือและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ 
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานโครงการ   A1 

 
ลําดับ ช่ือ  -  สกุล ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นาง ก. นักวิชาการสาธารณสุข 1.ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในงบ
กระทบยอด 
2.ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงิน 
3.จัดทํารายงานความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือ
นําเสนอที่ประชุม 
4......................................... 
5......................................... 

2. นาง ข. นักวิชาการการเงินและ
บัญชี 

1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานของหน่วยงาน 
2.ให้คําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.ตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ 
4............................................. 
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ตัวอย่างหนงัสอืขอเบิกคา่ตอบแทน 
(บันทึกข้อความตามแบบราชการ) 

(ครุฑ) 
ส่วนราชการ  หน่วยประสานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง MoPH-TUC 
ที่ สธ 0209.15/     วันที่ ....................................... 
เรื่อง  ขออนุมติัเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ข้าราชการท่ีดําเนินงานโครงการ 
เรียน  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
  ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที ่สธ 0209.15/...........ลงวันที่ ....................... 
อนุมัติให้ข้าราชการช่วยดําเนินงานโครงการ  A1  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือระยะที่ 4 
ปีงบประมาณโครงการที่ 3 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562) น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับข้าราชการท่ีช่วยดําเนินงานโครงการดังกล่าว จึงขอ 
อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการ ประจําเดือน  ............... ใหกั้บ นาง ก. จํานวน ..............บาท (...........) 
และนาง ข.จํานวน ...........บาท (...............). รวม..............บาท (.............................) โดยได้แนบรายละเอียดการ
ดําเนินงานโครงการของข้าราชการทั้งสองรายมาพร้อมน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการให้กับข้าราชการ
ดังกล่าว จํานวน.................บาท (...........................)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน 
 
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โครงการ  A1  
ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) 
ช่ือ – สกุล......................................................................บ้านเลขที่......................ถนน................................... 
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ..........................จังหวัด............................................................ 
ได้รับเงินจากโครงการ      A1 

 
รายการ    จํานวนเงิน 

     ที่ได้รับ 
     หมายเหตุ 

 
ค่าตอบแทนประจําเดือน...................................... 
จํานวนวันที่ปฏิบัติงาน.......................................... 
จํานวนช่ัวโมงที่ปฏิบัติงาน..................................... 
 
 
 
 

 รายละเอียดผล
การปฏิบัติงาน
แนบท้าย 

รวม   
 
                                  (.......................................................................)  จํานวนเงินเป็นตัวอักษร 
 
ผู้รับรองการปฏิบัติงาน (เป็นข้าราชการระดับสูงกว่า) 
ลงช่ือ..................................................................... 
      (......................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................... 
 
                                                            ลงช่ือ...............................................................ผู้รับเงิน 
                                                                    (.............................................................) 
 
                                                            ลงช่ือ................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                                   (.............................................................) 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐาน/เอกสาร 

2. หมวดสิทธิ
ประโยชน์ และ
สวัสดิการพิเศษ 
 
2.1 เงินสมทบ
ประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 เงินสนับสนุน
ค่าตรวจสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 กองทุนเงิน
ทดแทน 

-เ จ้ า ห น้ า ที่ โ ค ร ง ก า ร ทุ ก ค น ท่ี
ปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา (Full 
time) มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการพิเศษ 
- ตามท่ีกฎหมายบังคับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่โครงการที่ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา (Full time) ทุกคน มีสิทธิรับ
เงินสนับสนุนค่าตรวจสุขภาพ 
 
 
หมายเหตุ  ไม่อนุมัติให้ซ้ือประกัน
สุขภาพของเอกชน 
 
 
- นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนประจําปี ภายในวันที่ 31 
มกราคมของทุกปี โดยคํานวณจาก
เงินเดือน ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 
หมายเหตุ จ่ายปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
ร้อยละ 5 ของ
อัตราเงนิเดือน แต่
ไม่เกิน 750 บาท/
คน/เดือน 

 
 
 
 
 
 
อัตราไม่เกิน 
2,000 บาท/คน/ป ี

 
 
 
 
 
 
 

อัตราร้อยละ 0.2 
ค่าจ้างคํานวณ
สูงสุดไม่เกิน 
20,000 บาท 

 
 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน
สมทบประกันสังคม(ส่วนของ
นายจ้าง) ให้กับเจ้าหน้าที่
โครงการ 
2. ใบเสรจ็รับเงินจาก
ประกันสังคม 
3. แบบแสดงรายการ สปส 1-10
4. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย 
ค่าตรวจสขุภาพ 
2. ใบเสรจ็รับเงินของ
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน 
ตามความเป็นจริง 
3. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติเบิก
เงินกองทุนเงินทดแทน 
2. เอกสารเรียกเก็บจาก
สํานักงานประกันสังคม 
3. ใบเสรจ็รับเงินจาก
ประกันสังคม 
4. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
3.1 การ
ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (Field 
Work) /นิเทศงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-เจ้าหน้าที่โครงการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
ผู้จัดการโครงการเห็นควรให้ออกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม (ต่างพ้ืนที่) มีสทิธ์ิจะได้รับ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สําหรบัเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งจะครอบคลุม 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าที่พัก (ถ้ามี)  
 
1) ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายประเภทพักค้างคืน 
 
2) ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายประเภทไม่พักค้างคืน 
 
หมายเหตุ   
- จะไม่จ่ายให้กับเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ซ่ึงมีบ้านพักต้ังอยู่ แต่อย่างไรก็ตามผู้
มีอํานาจ/ผู้จัดการโครงการสามารถ
พิจารณาจ่ายได้ในกรณีทีเ่ปน็การ
ปฏิบัติงานภาคสนามในจังหวัดเดียวกันแต่
ต่างอําเภอหรอืต่างตําบลซ่ึงห่างไกล โดย
จ่ายได้ในอัตราไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตรา
ประเภทไม่พักค้างคืน คือไม่เกิน 500 บาท 
และในกรณีทีจํ่าเปน็ที่ต้องพักค้างคืน
เนื่องจากมีชั่วโมงที่ปฏิบัติงานท่ียาวนาน
และเก่ียวข้องกับความปลอดภัย ให้พัก
ค้างคืนได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ใหเ้ป็นไป
ตามแผนงบประมาณที่ได้รบัการอนุมัติโดย
ให้ได้รับคา่เบีย้เลี้ยงเหมาจ่ายไม่เกิน 
2,000 บาท  
ทั้งนี้เป็นไปตามงบประมาณและ
แผนปฏิบติัการท่ีได้รับอนุมัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,000 บาท/คน/วัน 
 

1,000 บาท/คน/วัน 
 

 
 
 
1.จัดทําหนังสือขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/นิเทศงาน ระบุ วัน 
เดือน ปี สถานที่และช่ือ
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางทุกคน 
2.ตารางสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละคน 
3.กรณีที่มีการเช่ารถตู้จะต้อง
ดําเนนิการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพสัดุ พ.ศ.2560 
ทุกขั้นตอน 
3.1. รายงานขอความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา ที่ระบุ
รายละเอียด ดังน้ี 
3.1.1 เหตุผลความจําเป็น ใน
การซื้อ/จ้าง/เช่า 
3.1.2 รายละเอียด (สเปค)  
ของครุภัณฑ์ ที่จะซื้อ/จ้าง/เช่า 
3.1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา 
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด ไม่
เกิน 2 ปี  
3.1.4 วงเงินที่ ซื้อ/จ้าง 
3.1.5 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
3.1.6 วิธีการจัดซื้อ/จ้าง 
3.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 
3.1.8 ขออนุมติัแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจรับ 
3.2 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญ
รับเงินของผู้รับจ้าง 
3.3 สําเนาเช็คสั่งจ่าย 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
3.1 การปฏิบติังาน
ภาคสนาม (Field 
Work) /นิเทศงาน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.ใบสําคัญรับเงินของ
เจ้าหน้าทีท่ี่ออกปฏิบัติงาน 
5.ใบรายงานการเดินทาง  
บก.111 ที่ระบุการเดินทางโดย 
แท็กซี ่/รถประจําทาง/รถยนต์
ส่วนตัว/เครื่องบิน เอกสาร
ประกอบการเดินทางดังน้ี  
5.1 ต๋ัวเคร่ืองบิน ,ใบเสร็จคา่ต๋ัว
เครื่องบิน   
Boarding Pass เที่ยวไปและ
เที่ยวกลับ 
5.2 ใบเสร็จค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
(กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์
ราชการ)  หรือเบิกจ่ายค่า
พาหนะรถยนต์ส่วนตัว โดย 
คํานวณระยะทางจากอําเภอ
หรือจังหวัดทีพ่ักอาศัยถึง
อําเภอหรือจังหวัดที่จัด 
ประชุม ไป-กลับ X 4 บาท 
 
หมายเหตุ ต้องมีหนังสือขอ
อนุมัติจากต้นสังกัดพร้อมทัง้
ระบุทะเบียนรถที่ใช้เปน็
พาหนะ 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
3.2 การประชมุ
เชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา  
การฝึกอบรม และ
การประชุม
วิชาการอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ใช่คนในพืน้ที ่
จะได้รับค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายจาก
งบประมาณของโครงการ  โดยค่า
เบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับขึ้นอยู่กับ
สถานที่ (พ้ืนที่) ของกิจกรรม 
ระยะเวลาของการประชุม และความ
จําเป็นที่ต้องพักค้างคืน โดยให้ได้รับ
ไม่เกินอัตราที่กําหนด 
 
1) ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายประเภท 
    พักค้างคืน 
2) ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายประเภท 
    ไม่พักค้างคนื 
หมายเหตุ 
1.พื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (นนทบุรี , ปทุมธานี , 
สมุทรปราการ , นครปฐมเฉพาะ
อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธ
มณฑล) ให้ถือเป็นเขตพื้นที่
เดียวกัน 
2. โครงการสามารถนาํคา่เบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายมาเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการประชุมได้ (Meeting 
package)  
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่ป็นคนใน
พื้นที่ หมายถึง ผู้ซ่ึงมีบ้านพกัอาศัย
อยู่ในเขตอําเภอ/จังหวัด เดียวกัน
กับสถานที่จัดประชมุ ไม่สามารถรับ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้  อย่างไรก็
ตามหากมีความจําเปน็ต้องพักค้าง
คืนเนื่องจากต้องเดินทางไกล หรือ
เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 บาท/คน/วัน 

 
1,000 บาท/คน/วัน

 

 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
โครงการประชุม ระบุวัน เดือน 
ปีและสถานทีท่ี่จัดประชุม 
2. หนังสือขออนุมัติยืมเงินและ
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
3. หนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ (กรณทีี่ไปจัดประชุม
นอกเขตกทม.และปริมณฑล) 
ระบุวันเดินทางให้ครอบคลุม 
และระบุช่ือเจ้าหน้าที่ที่ร่วม
เดินทางไปประชุม 
4. กําหนดการประชุม 
(Agenda) 
5. หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
และหนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามี
วิทยากร)  
6. ตารางลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุม และวิทยากร 
7. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
และคืนเงินเหลือจ่าย (กรณทีี่มี
เงินเหลือจ่าย)  
8. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
9. สําเนาใบฝากเงินคืนเข้า
ธนาคาร 
10. ใบสําคัญรบัเงินของ
ผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ทุกคน 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
3.2 การประชมุ
เชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา  
การฝึกอบรม และ
การประชุม
วิชาการอ่ืนๆ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

3. (ต่อ) อาจมีสิทธทิี่จะได้รับค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายได้เป็นกรณีพเิศษ 
ทั้งนีผู้้จัดการโครงการเปน็ผู้
พิจารณาตามความเหมาะสม เป็น
กรณีๆไป โดยให้อยู่ภายใต้
งบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนนุ 
4. เจ้าหน้าที่โครงการ (ลูกจ้าง
โครงการ) สามารถขึ้นเคร่ืองบินชัน้
ประหยัด กรณีที่ต้องเดินทางไป
ประชุมนอกพืน้ที่ (ต่างจังหวัด) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ใบสําคัญรบัเงินค่าเบ้ียเลี้ยง
เหมาจ่ายประเภทพักค้างคืน
และไม่พักค้างคืน ของผู้เข้ารว่ม
ประชุมทุกคน 
12. ใบสําคัญรบัเงินค่าเบ้ียเลี้ยง
เหมาจ่ายของวิทยากร   ( 
สําหรับวิทยากรที่ไม่ได้พักอาศัย
ในพ้ืนที่อําเภอ/จังหวัดที่จัด
ประชุม)  
13. เอกสารหลักฐานค่าใช้จา่ย
ในการเดินทาง 
13.1 ใบรายงานการเดินทาง 
บก.111 ที่ระบุการเดินทางโดย 
แท็กซี ่/รถประจําทาง/รถยนต์
ส่วนตัว/เครื่องบิน  
13.2 ต๋ัวเคร่ืองบิน ,ใบเสร็จคา่
ต๋ัวเคร่ืองบิน   
Boarding Pass เที่ยวไปและ
เที่ยวกลับ 
13.3 ใบเสร็จคา่นํ้ามันเช้ือเพลิง 
(กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์
ราชการ)  หรือเบิกจ่ายค่า
พาหนะรถยนต์ส่วนตัว โดย
คํานวณระยะทางจากอําเภอ
หรือจังหวัดที่พักอาศัยถึงอําเภอ
หรือจังหวัดที่จัดประขุม  
ไป-กลับ X 4 บาท 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
3.2 การประชมุ
เชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนา  
การฝึกอบรม และ
การประชุม
วิชาการอ่ืนๆ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ต้องมีหนังสือขอ
อนุมัติจากต้นสังกัดพร้อมทั้ง
ระบุทะเบียนรถที่ใช้เป็นพาหนะ 
หากไม่มีหนังสอื อนุมัติดังกล่าว 
จะพิจารณาจ่ายในอัตราค่ารถ
โดยสารประจําทางหรือรถไฟ
เท่าน้ัน 
 
14.กรณทีี่มีการเช่ารถตู้ จะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
14.1.ใบเสร็จรบัเงินหรือ
ใบสําคัญรับเงินของผู้รับจ้าง 
14.2 สําเนาเช็คสั่งจ่าย 
15.ตารางสรุปค่าใช้จ่ายของ
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน 
จําแนกตามค่าใช้จ่ายซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับจํานวนเงินใน
ใบสําคัญรับเงิน และจํานวนเงิน
ในแบบฟอร์มบก.111 
16.หนังสือขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินและคืนเงินเหลือจ่าย 
(กรณีที่มีเงินเหลือจ่าย)  
17.สําเนาใบฝากเงินคืนเข้า
ธนาคาร (กรณมีีการคืนเงิน) 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
 
3.3 ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 
 (ค่าแท็กซ่ี) 
 
 

 
 
 
 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับ
เจ้าหน้าที่โครงการที่เดินทางไปทํา
กิจกรรมนอกสถานที่ เช่น ไป
ธนาคาร จัดประชุม อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรมของโครงการ  
2. ผู้เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและพักอาศัย
ในพ้ืนที่เดียวกันกับสถานที่จดัประชุม
 
หมายเหตุ 
สําหรบัโครงการที่ต้ังอยู่ต่างจังหวัด 
ให้ผู้จัดการโครงการมีสทิธพิจิารณา
เบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้
การเบิกจ่ายคา่แท็กซ่ี/ค่าพาหนะ
เดินทางต้องไม่ขัดต่อระเบียบ
ราชการ 
  

 
 
 
 
600 บาท/เทีย่ว 
(รวมค่าธรรมเนียม
ผ่านทางพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติเดินทาง 
2. ใบรายงานการเดินทาง (บก.111) 
3. หนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย 
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ตัวอย่าง การคิดค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  (Per Diem)  แบบพักคา้งคนืและไม่พักคา้งคนื   
ตัวอย่างท่ี 1 ขออนุมัติจัดประชุม วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดชลบุร ีประชุม 3 วัน 
เบิกเบีย้เลี้ยงเหมาจ่ายเกินวันประชุมไม่ได้ 

กรณีที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปเย็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และเดินทางกลับ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
วิธีคิด  จ่าย Per Diem แบบพักค้างคืนได้ 3 วัน x 2,000 บาท = 6,000 บาท (พักคา้งคืน วันที่ 19, 
20, 21 กุมภาพันธ์) 

 
กรณีที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุม เดินทางไปเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และเดินทางกลับเย็น วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 
วิธีคิด   จ่าย Per Diem (แบบไม่พักค้างคืน 1 วัน x 1,000 บาท) + (แบบพักค้างคืน 2 วัน x 2,000 
บาท) = 5,000 บาท 

 
กรณีที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุม เดินทางไปเย็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และเดินทางกลับ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
เน่ืองจากไม่มีรถโดยสาร  หรอืเที่ยวบินกลับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  หรือไม่สามารถเดินทางกลับเย็น
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  ได้ เน่ืองจากที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หา่งไกลและเสี่ยงอันตราย 
วิธีคิด    จ่าย Per Diem แบบพักค้างคืนได้ 3 วัน x 2,000 บาท = 6,000 บาท  

  สําหรับกรณีจําเป็นต้องค้างคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ให้ผู้บริหารโครงการพิจารณาจ่ายได้ตาม 
  ความจําเป็น แต่ไม่เกินอัตรา Per Diem ไม่พักค้างคืน (ไม่เกิน 1,000 บาท) 
  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับงบประมาณโครงการท่ีได้รับ 
 
หมายเหตุ     1. การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ต้องไม่เกินกว่าจํานวนวันที่จัดประชมุ หรือมีเหตุสมควรท่ี
ไม่สามารถเดินทางกลับได้ หรือกรณีความจําเปน็จึงใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของผู้มีอํานาจหรือผู้จัดการโครงการ 
        2. การเดินทางล่วงหน้า หรือเดินทางกลับภายหลังสิน้สุดการประชุมแล้ว (แม้จะระบุใน
โครงการท่ีได้รบัอนุมัติแล้วก็ตาม) ให้เปน็ไปตามความจําเปน็และเหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ ใหผู้้มีอํานาจหรือ
ผู้จัดการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
3.4 การประชมุ / 
การสัมมนา / 
การฝึกอบรม และ
การประชุม
วิชาการอ่ืนๆ 
ระหว่างประเทศ 
(ต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ระหว่างประเทศ 
จะได้รับค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย จาก
งบประมาณโครงการ โดยค่าเบ้ีย
เลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ จะไม่เกิน
อัตราของ WHO/UN กําหนดไว้  
2) สําหรับการประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ทีม่ีการจัดที่พักให้อยู่ให้อยู่
อาศัยระหว่างการประชุม ใหเ้บิกค่าที่
พักได้ตามท่ีจ่ายจริง และผู้เดิน
ทางเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (M&IE) ตาม
อัตราที่ WHO/UN กําหนด 
3) การซื้อต๋ัวเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางไป
ประชุม ณ ต่างประเทศ  
มีข้อกําหนดให้ใช้สายการบินของ
อเมริกาเท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่
ประเทศที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุม 
ไม่มีสายการบินของประเทศอเมริกา
ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคา่เบีย้เลี้ยง 
เหมาจ่ายตามที่ 
WHO/UN กําหนด
ในแต่ละประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. หนังสือขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชา เดินทางไปเข้า
ร่วมประชุม ระบุช่ือผู้เข้าร่วม
ประชุม วัน และสถานที่ โดยให้
ขออนุมัติครอบคลุมวันเดินทาง
ไปและเดินทางกลับ 
2. ใบเสรจ็รบัเงินค่าลงทะเบียน 
ปัจจุบันมีการลงทะเบียนทาง 
Internet  และวิธีการ 
จ่ายเงินจะมี 2 รูปแบบ  
รูปแบบที่ 1  จา่ยค่าลงทะเบียน
โดยการตัดเงินทางบัตรเครดิต 
โดยจ่ายเงินตามจํานวนเงินใน
ใบแจ้งหน้ีบัตรเครดิตที่ธนาคาร
แจ้งมา เอกสารที่ใช้ในการ
เบิกจ่ายประกอบด้วย  
ก) พิมพ์เอกสารที่ผู้จัดประชุม
ส่งยืนยันการลงทะเบียน และ
การจ่ายเงิน มาทาง E-mail  
ของผู้เข้าร่วมประชุม 
ข) ใบแจ้งหน้ีบัตรเครดิต หรือ
สําเนาใบแจ้งหน้ีบัตรเครดิต 
ต้องรับรองสําเนาด้วย  ซึ่งจะ
คํานวณจากสกุลเงินที่จ่าย ในการ
ลงทะเบียนมาเป็นเงินไทยแล้ว 
รูปแบบที่ 2  การโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารที่ผู้จัดแจ้งมา จะ
จ่ายให้ตามใบเสร็จที่ธนาคาร
เป็นผู้ออกให้ซึง่จะรวมค่า
ทําเนียมในการโอนด้วย 
เอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่าย
ประกอบด้วย  
ก) พิมพ์เอกสารที่ทางผู้จัด
ประชุม ส่งยืนยันการ
ลงทะเบียน และการจ่ายเงิน
ทาง E-mail ของผู้เข้าร่วม
ประชุม 
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3.หมวดการ
เดินทาง (Travel) 
(ต่อ) 
3.4 การประชมุ / 
การสัมมนา / 
การฝึกอบรม และ
การประชุม
วิชาการอ่ืนๆ 
ระหว่างประเทศ 
(ต่อ) 
 

 
 
 
 
3) (ต่อ)- สายการบินของประเทศ
อเมริกา ได้แก่  
- Delta Airline 
- United Airline 
- American Airline 

ข) ใบเสร็จทีท่างธนาคารเป็นผู้
ออกให้ 
 
3. ใบเสรจ็ค่าซือ้ประกันภัยการ
เดินทางต่างประเทศ 
4  สําเนาบัตรข้าราชการ หรือ
บัตรประชาชน พร้อมรับรอง
สําเนา 
5. ใบเสรจ็รับเงินค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน (ช้ันประหยัด) , 
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน , 
Boarding Pass ของทุก
เที่ยวบินที่เก่ียวข้องกับการ
เดินทาง รวมทั้งเที่ยวบินที่
เดินทางภายในประเทศของ
ประเทศที่ไปรว่มประชุม 
6. ใบสําคญัรับเงินค่าเดินทาง 
รายละเอียดประกอบด้วย 
(1) ค่าโดยสารรถแท็กซี่จาก
บ้านพักถึง  สุวรรณภูมิ 
(ไป-กลับ) 
(2) ค่าโดยสารรถรับจ้างจาก
สนามบิน (เมืองที่เดินทางไป) 
ถึง โรงแรมที่พัก (ไป – กลับ) 
7. การคิดค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย 
คิดตามอัตราขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) พร้อมแนบ
เอกสารอัตราค่าใช้จ่ายของ  
WHO ไว้ด้วย 
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ตัวอย่าง การคิดค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมประชุมในต่างประเทศ เช่น 
ขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมประชุม World AIDS ณ เมือง Cape Town ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
ระหว่าง วันที่ 5 – 10 มกราคม 2561 (จํานวนวันที่ประชุม 6 วัน) 
 1) เข้าไปดู อัตราค่าใช้จ่ายที่ http://apps.who.int/bfi/tsy/PerDiem.aspx เลือกประเทศ  
เลือกเมืองที่เดินทางไป ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายคิดเป็นเหรียญสหรฐั ซึ่งจะรวมค่าอาหารและค่าที่พักไว้แล้ว  
ถ้าเมืองที่จะเดินทางไป ไม่มี WHO – Rate ให้ใช้ Elsewhere ที่อยู่ในตาราง WHO – Rate ของประเทศน้ัน
 2) การคํานวณเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย สิ่งที่จะต้องใช้ในการพิจารณาจํานวนวันในการประชุม/อบรม 
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมซื้อต๋ัวเที่ยวไป ออกเดินทางจากประเทศไทย วันที่ 3 มกราคม  2561 
เวลา 09.00 น. ถึงเมือง Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น. และซื้อต๋ัว
เที่ยวกลับ ออกเดินทางจากเมือง Cape town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. 
ถึงประเทศไทย วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. (สําหรับ เมือง Cape town จะอยู่ในอัตราวันละ 233 
USD ต่อวัน รวมค่าที่พักและค่าอาหาร) (เบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย คิดเป็น ค่าทีพั่ก 70% และค่าอาหาร 30 %) 
(กรณีไม่ได้พักค้างคืน ให้คิดจาก 233 USDX30%= 69.90 USD โดยให้จ่าย 70 USD) 
 วิธีคิด ให้ดูวันเวลาในต๋ัวเคร่ืองบินและวันที่เข้าร่วมประชุมเป็นหลัก  
  (ก) คิดค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายแบบไม่พักค้างคืน  70 USD X 3 วัน = 210 USD 
 (คิดวันเดินทางไป 3 ม.ค. 61 และวันเดินทางกลับ 10 – 11 ม.ค. 61 รวม 3 วัน) 
  (ข) คิดค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายแบบพักค้างคืน    233 USD X 6 วัน = 1,398 USD 
 (วันที่ 4 – 9 ม.ค. 61 รวม 6 วัน) 
 รวมเป็นเงินค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายทั้งสิ้น   210 USD + 1,398 USD = 1,608 USD 
 3) การจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายสามารถจ่ายได้ 2 รูปแบบ  
  (ก) การจ่ายเป็นเงินไทย จะจ่ายในอัตราแลกเปลี่ยน ตาที่ TUC ได้การันตีไว้ ในแต่ละปี 
 ซึ่งจะคํานวณจากค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับเป็นเงิน USD  
 เช่น ในปีงบประมาณโครงการปีที่ 3 ได้การนัตีไว้ เท่ากับ 30 บาท ได้รับค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจา่ย 
 จํานวน 1,608 USD จะเท่ากับเงินไทย 1,608 USD X 30 บาท = 48,240 บาท 
  (ข) การจ่ายเป็นเงินเหรียญสหรัฐ  จะใช้ใบเสร็จจากการซือ้เงินจากธนาคาร 
 ซึ่งจะระบุอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อไว้ในใบเสร็จ เป็นเอกสารแนบ กับใบสําคัญรับเงิน 
 เพ่ือใช้ในการเบิกจ่าย โดยจะต้องไปซื้อเงินเหรียญสหรัฐทีธ่นาคาร 
 ตามจํานวนเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายที่คํานวณได้ เช่น คํานวณเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายได้ 1,608 USD 
 ก็ต้องซื้อ ทั้งหมด 1,608 USD 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

4.หมวดครุภัณฑ์ 
(Equipment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เป็นหมวดที่ใช้จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน หรือ จัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ การจัดซื้อ / จา้ง / 
เช่า จะต้องดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
 
หมายเหตุ    
 
1.วิธีการจัดซ้ือ / จัดจ้าง และ
เอกสารประกอบต่างๆ จะต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
2.วิธีคิดการหกัภาษี ณ ที่จ่าย  
ร้อยละ 1 ใหค้ดิจากราคาสนิค้าที่ยัง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหลักฐานตามขัน้ตอน
ที่ระบุไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
1. รายงานขอความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา ที่ระบุ
รายละเอียด ดังน้ี 
1.1 เหตุผลความจําเป็น 
ในการซื้อ/จ้าง/เช่า 
1.2 รายละเอียด (สเปค) 
ของครุภัณฑ์ ที่จะซื้อ/จ้าง/เช่า 
1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไม่เกิน 2 ปี  
1.4 วงเงินที่ ซือ้/จ้าง 
1.5 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดซื้อ/จ้าง 
1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการต่างๆ 
หมายเหตุ    
1. วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป 
แต่งต้ัง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน หากวงเงิน 
ตํ่ากว่า 100,000 บาทแต่งต้ัง
กรรมการตรวจรับพัสดุ  
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู้
เสนอราคาและขออนุมัติสั่งซื้อ 
3. ใบตรวจรับการจัดซื้อ 
4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
5. ใบเสรจ็รับเงินของบริษัท 
6. สําเนาเช็คสัง่จ่าย   
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

4.หมวดครุภัณฑ์ 
(Equipment) 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
ตัวอย่างวิธคีิดการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ร้อยละ 1  
1. ซ้ือสินค้าจากร้านค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคล  
-ราคาสินค้า รวม (VAT)  7%    
                           5,350 บาท 
-ราคาสินค้า             5,000 บาท 
หักภาษี ณ ที่จา่ย ร้อยละ 1 จาก
ราคาสินค้า 5,000 บาท = 50 บาท  
สั่งจ่ายเช็ค 
- ใหร้้านค้า เทา่กับ 5,350 – 50 = 
5,300 บาท 
- กรมสรรพากร จํานวน 50 บาท 
 
2. ซ้ือสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคล 
-ราคาสินค้า            =10,500 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 = 105 บาท 
สั่งจ่ายเช็ค  
- ใหร้้านค้าเท่ากับ  
10,500 – 105 = 10,395 บาท 
- กรมสรรพากร จํานวน 105 บาท  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. มีการหักภาษีเงินได้ 
ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 
จากราคาสินค้าที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
7.1 ผู้รับจ้างที่จดทะเบยีนเป็น
นิติบุคคลการจ้างงานมูลค่า
ต้ังแต่ 500 บาทข้ึนไป 
7.2 ผู้รับจ้างที่ไม่ได้จดทะเบยีน
เป็นนิติบคุคล มีการจ้างงาน
มูลค่าต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึนไป 
8.ใบเสร็จรับเงินจากสรรพกร 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
5.หมวดพัสดุ/วัสดุ 
(Supplies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. หมวดสัญญา
ว่าจ้าง
บุคคลภายนอก 
(Contractual) 
 

- เป็นหมวดสําหรับการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน หรือวัสดุการประชุม  
หมายเหตุ   
1) วิธีการจัดซ้ือ / จัดจ้าง และ
เอกสารประกอบต่างๆ จะต้อง
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2) ดําเนนิการและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย เชน่เดียวกับ
หมวดครุภัณฑ์ 
 
- เป็นหมวดเก่ียวกับการจ้างเหมาให้
บริษัทเอกชน บุคคล หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนๆ มาทํางานให้กับโครงการ 
และจะต้อง ปรากฏในคําขอ
งบประมาณ รวมทั้งได้รับการอนุมัติ
จากหน่วยงานผู้ให้ทุน (U.S.CDC) 
จึงจะดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
หมายเหตุ 
สําหรบัการจ้างลูกจ้างโครงการอยู่
ในหมวด Personnel เท่านัน้ 
ซ่ึงไม่ใช่เปน็การจ้างเหมาบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
เช่นเดียวกันกับหมวด
ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหลักฐานตาม
ขั้นตอนที่ระบไุว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
7. หมวดสิ่งปลูก
สร้าง 
(Construction) 
 
 
8. หมวดอ่ืนๆ 
(Other) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นหมวดที่เก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้างต่อเติม อาคาร สถานที่  
ปัจจุบันหน่วยงานผู้ให้ทุน 
(U.S.CDC) ไมอ่นุมัติค่าใช้จ่าย  
 
- เป็นหมวดที่เก่ียวกับการทํา
กิจกรรม (Activities) ที่ไม่ใช่ 
การเดินทางของข้าราชการและ
ลูกจ้างโครงการของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปน้ี 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร  
สําหรับวิทยากรที่สังกัดและไม่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
1.1 วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคราชการ 
1.2 วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน (มหาวิทยาลัย
หน่วยงานเอกชน บุคลากรอิสระ 
หรือผู้เกษียณอายุราชการ) 
1.3 วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นภาษาต่างประเทศ 
หมายเหตุ การนับจํานวนชัว่โมง 
50 นาทขีึ้นไป ให้นับเปน็ 1 ชั่วโมง  
25 นาที ขึน้ไป ให้นับเปน็ ครึ่ง
ชั่วโมง (30 นาที) 
 
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  
(Per Diem) / ค่าพาหนะเดินทาง 
2.1 สําหรับผู้เข้าประชุมที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และไมไ่ด้มีที่
พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อําเภอ/จังหวัด 
เดียวกันกับสถานที่จัดประชุม 
     -  แบบพักค้างคืน 
 
     -  แบบไมพั่กค้างคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 บาท/ชั่วโมง 
 
1,200 บาท/ชัว่โมง

 
 

1,200 บาท/ชัว่โมง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 บาท/คน/วัน
 
1,000 บาท/คน/วัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ใบลงทะเบียนวิทยากร 
2. กําหนดการประชุม 
(Agenda) ทีร่ะบุช่ือวิทยากร
และช่วงเวลาที่เป็นวิทยากร
ให้ครบทุกคน 
3. ใบสําคญัรับเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร 
4. หนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเชิญประชุม 
2. หนังสือขออนุมัติเข้าร่วม
ประชุมจากต้นสังกัด 
3. ใบสําคญัรับเงินค่าเบ้ียเลี้ยง
เหมาจ่าย 
4. เอกสารหลกัฐานค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 
(เอกสารเช่นเดียวกับหมวด
Travel ข้อ 3.2หน้า 16) 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 

2.2 สําหรับวิทยากรที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และไมไ่ด้มีที่
พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอ/จังหวัด
เดียวกันกับสถานที่จัดประชุม  
     - แบบพักค้างคืน 
 
     - แบบไม่พักค้างคืน 
 
 
หมายเหตุ 
- กรณีที่วิทยากร เข้าร่วมประชุมใน
ในพืน้ทีเ่ดียวกันกับพืน้ที่พักอาศัย 
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในวันที่
เป็นวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ค่าเบี้ยประชุม (Participation 
Support Cost) สําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ที่สังกัดและไม่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมทีีพั่ก
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอ/จังหวัด
เดียวกันกับสถานที่จัดประชุม 
 
 

 
 
 
 
2,000บาท/คน/วัน
 
1,000บาท/คน/วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ใบสําคญัรับเงิน 
ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายของ
วิทยากร 
2.เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 
ของวิทยากร 
2.1.แบบฟอร์ม บก111 ที่
ระบุการเดินทางโดย Taxi / 
รถยนต์ส่วนตัว/เครื่องบิน 
2.2 กรณีที่เดินทางโดย
เครื่องบิน เอกสาร
ประกอบด้วย 1)ต๋ัวเคร่ือง 
2)ใบเสร็จค่าต๋ัวเคร่ืองบิน   
3) Boarding Pass เที่ยวไป
และเที่ยวกลับ 
2.3 ใบเสร็จค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 
หรือเบิกจ่ายค่าพาหนะ
รถยนต์ส่วนตัว โดยคํานวณ  
-ระยะทางจากอําเภอ/จังหวัด
ที่พักอาศัย ถึงอําเภอ/จังหวัด 
ที่จัดประชุม ไป-กลับ  
คูณด้วย 4  
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประชุม/สมัมนา/ประชุมวิชาการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์สําหรับบุคคลในพ้ืนที่ 
 
3.2 ประชุมระดับนโยบาย  
การประชุมบริหาร การประชุม
เทคนิควิชาการเฉพาะ 
3.2.1 Executive Committee , 
Administrative Committee ,
ประชุมบริหารจัดการระดับ CoAg  
 
3.2.2 Steering Committee   
      - ประธาน 
      - กรรมการ 
 
3.2.3 Sub-steering Committee 
      - ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมถึงที่ปรึกษา 
      - อนุกรรมการ 
 
3.2.3 Advisory Board 
     - ประธาน รองประธานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     - กรรมการ 
 
3.2.3 การประชุมเทคนิควิชาการ
เฉพาะ 
     - ประธาน รองประธานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

600 บาท/คน/วัน 
 
 
 
2,000 บาท/คน/วัน

 
 
2,000 บาท/คน/วัน

 
 
 
 

2,000 บาท/คน/วัน
1,500 บาท/คน/วัน

 
 

2,000 บาท/คน/วัน
 

1,000 บาท/คน/วัน
 
 

1,500 บาท/คน/วัน
 
1,000 บาท/คน/วัน
 
 
 
1,500 บาท/คน/วัน

 

1. หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม ระบุ วัน เวลาและ
สถานที ่
2. กําหนดการประชุม 
3. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุม 
4. เอกสารรายงาน/สรุปการ
ประชุม 
5. ใบสําคญัรับเงินค่าเบ้ีย
ประชุม 
6. แบบฟอร์มใบรายงานการ
เดินทาง บก111 ที่ระบุค่า
เดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
จากที่พักถึงสถานท่ีจัดประชุม 
(ไป-กลับ) 
7. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าเบ้ียประชุม 
8. ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม ระบุจํานวนเงินที่จ่าย
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนและ
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
9. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1 เจ้าหน้าที่โครงการท่ีรบัเงนิเดือน
ของโครงการ ไม่มีสิทธิ์รับค่าเบี้ย
ประชุม เว้นแต่หากมีค่าใช้จ่ายใน
การประชุมเกิดขึ้น ใหส้ามารถรับ
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการประชุมที่
เกิดขึ้นจรงิเทา่นั้น ทัง้นี้ ต้องไม่เกิน 
600 บาท/คน/วัน 
2. หากมีการประชุมมากกว่า 1 วัน 
เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางดังนี ้

2.1 เบิกจ่ายคา่รถโดยสาร
ประจําทาง สําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
บ้านพักถึงสถานที่จัด
ประชุม (ไป-กลับ) ได้ทุกวัน 
2.2 เบิกจ่ายคา่รถโดยสาร
รับจ้าง/แท็กซี่ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
บ้านพักถึงสถานที่จัด
ประชุม เที่ยวไปวันแรกและ
เที่ยวกลับวันสุดท้าย 
2.3.หากมีความจําเป็นต้อง
เบิกค่าโดยสารรถรับจ้าง/
แท็กซี ่ให้กับผูเ้ข้าร่วม
ประชุมจากบ้านพักถึง
สถานที่จัดประชุม (ไป-
กลับ) ทกุวันจะต้องระบุไว้
ในหนังสือขออนุมัติจัด
ประชุมด้วย ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละ
โครงการ 
2.4 เบิกจ่ายคา่เดินทางโดย
รถรับจ้าง/แทก็ซี่ สําหรับ
วิทยากรได้ทุกวัน 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การจ้างทาํงานเป็นชิ้นงาน 
จะต้องดําเนนิการตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

 1. รายงานขอความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา ที่ระบุ
รายละเอียด ดังน้ี 
1.1 เหตุผลความจําเป็น ใน
การ/จ้าง/เช่า 
1.2 รายละเอียด (สเปค)  
ของช้ินงานที่ จ้าง/เช่า 
1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไม่เกิน 2 ปี  
1.4 วงเงินที่จ้าง 
1.5 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดจ้าง 
1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการต่างๆ 
 - วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป 
แต่งต้ัง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน 
- วงเงิน ตํ่ากว่า 100,000 
บาทแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ 
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู้
เสนอราคาและขออนุมัติ
สั่งซื้อ 
3. ใบตรวจรับการจัดซื้อ 
4. รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
5. ใบเสรจ็รับเงินของบริษัท 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ค่าสาธารณูปโภค  
5.1 ค่าโทรศพัท์ , ค่าอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ค่าไฟฟ้า , ค่าน้าํประปา 

 6. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
7. หักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่ายร้อยละ 1 
7.1 ผู้รับจ้างที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคล มีการ
จ้างงานมูลค่าต้ังแต่ 10,000 
บาทข้ึนไป 
7.2 ผู้รับจ้างที่จดทะเบยีน
เป็นนิติบคุคลการจ้างงาน
มูลค่าต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 
10. ใบเสร็จจากสรรพากร 
 
 
1. หนังสือขออนุมัติใช้
โทรศัพท์ ระบุหมายเลข
โทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อ
ประสานงานโครงการ ต้ังแต่
วันที่ 1 กันยายน – 31 
สิงหาคม ปีถัดไป 
2. ใบแจ้งหน้ีคา่โทรศัพท์ 
3. ใบเสรจ็รับเงิน 
4. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
5. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าโทรศัพท ์
 
1. ใบแจ้งหน้ีคา่ไฟฟ้า 
ค่านํ้าประปา 
2. ใบเสรจ็รับเงินค่าไฟฟ้า ค่า
นํ้าประปา 
3. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าไฟฟ้า , ค่านํ้าประปา 
4. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ค่าขนสง่สิง่ส่งตรวจ 
(Specimen) 
จะต้องดําเนนิการตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รายงานขอความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา ที่ระบุ
รายละเอียด ดังน้ี 
1.1 เหตุผลความจําเป็น ใน
การ/จ้าง/เช่า 
1.2 รายละเอียด (สเปค)  
ของช้ินงานที่ จ้าง/เช่า 
1.3 ราคามาตรฐาน / ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไม่เกิน 2 ปี  
1.4 วงเงินที่ จา้ง 
1.5 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดจ้าง 
1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการต่างๆ 
 - วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป 
แต่งต้ัง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน 
- วงเงิน ตํ่ากว่า 100,000 
บาทแต่งต้ังกรรมการตรวจรับ 
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณาผู้
เสนอราคาและขออนุมัติสั่ง
จ้าง 
3. ใบตรวจรับการจัดจ้าง 
4. รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
5. ใบเสรจ็รับเงินของบริษัท 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ค่าตอบแทนอาสาสมัครและ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
สําหรบัโครงการวิจัย 
1. โครงการสามารถจ่ายค่าตอบแทน
ให้อาสาสมัครได้ตามอัตราที่กําหนด
ไว้ในโครงร่างวิจัย หรือค่าตอบแทน
อ่ืนๆ ทีม่ีการตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและ
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้าน
สาธารณสุข ซึง่มีการจัดทําเป็น
เอกสารเพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายไว้ก่อน
การเบิกจ่ายในแต่ละคร้ัง 
2. กรณีไม่ได้กําหนดไว้ในโครงร่าง
วิจัยหรือข้อตกลงร่วมกันตามข้อ (1) 
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ อาจพิจารณาใช้ระเบียบ
ของทางราชการหรือระเบียบของ
หน่วยงานที่รับดําเนินโครงการวิจัยได้
 

 6. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
7. หักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่าย 
7.1 ผู้รับจ้างที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคล มี
การจ้างงานมูลค่าต้ังแต่ 
10,000 บาทข้ึนไป 
7.2 ผู้รับจ้างที่จดทะเบยีน
เป็นนิติบคุคลการจ้างงาน
มูลค่าต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 
8. ใบเสรจ็รับเงินจาก
สรรพากร 
 
 
 
 
 
1. ทะเบียนรายช่ือ
อาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. หนังสือขออนุมัติรายช่ือ
อาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการ 
3. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
4. ใบสําคญัรับเงินพร้อมลง
ลายมือช่ือผู้รับเงิน 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other)  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) หลักเกณฑ์การใชเ้งินใน Item 
Meeting Facility 
8.1 การเช่าห้องประชุม 
8.2 เช่า Internet 
8.3 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทาํรูปเล่ม
เพ่ือใช้ประกอบการประชุม 
8.4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ประกอบการประชุม 
8.5 ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา 
 
หมายเหตุ 
จะต้องดําเนนิการตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ. ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. รายงานขอความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา ที่ระบุ
รายละเอียด ดังน้ี 
1.1 เหตุผลความจําเป็น ใน
การซื้อ/จ้าง/เช่า 
1.2 รายละเอียด (สเปค) 
ของช้ินงานที่ ซื้อ/จ้าง/เช่า 
1.3 ราคามาตรฐาน/ราคา
กลาง หรือราคาครั้งหลังสุด 
ไม่เกิน 2 ปี  
1.4 วงเงิน 
1.5 กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
1.6 วิธีการจัดจ้าง 
1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 
1.8 ขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการต่างๆ 
 - วงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป 
แต่งต้ัง กรรมการ ตรวจรับ 
จํานวน 3 คน 
- วงเงิน ตํ่ากว่า 100,000 บาท
แต่งต้ังกรรมการตรวจรับ 
จํานวน 1 คน  
2. รายงานผลการพิจารณา 
ผู้เสนอราคาและขออนุมัติสั่งจ้าง
3. ใบตรวจรับการจ้าง 
4. รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
5. ใบเสรจ็รับเงินของบริษัท 
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ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการ

เบิกจ่าย 
8.หมวด อ่ืนๆ 
(Other) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) หลักเกณฑ์การใชเ้งินใน Item 
Meeting Facility (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. สําเนาเช็คสัง่จ่าย 
7. หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
7.1 ผู้รับจ้างที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนติิบุคคล 
มีการจ้างงานมูลค่าต้ังแต่ 
10,000 บาทข้ึนไป 
7.2 ผู้รับจ้างที่จดทะเบยีน
เป็นนิติบคุคลการจ้างงาน
มูลค่าต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 
8. ใบเสรจ็รับเงินจาก
สรรพากร 
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9.หมวดอ่ืนๆ (Other) (ต่อ) 

9) ค่าธรรมเนยีมการซ้ือสมุดเช็ค 
 หมายเหตุ กรณีที่เป็นหน่วยราชการให้ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนสมุดเช็คจากธนาคารกรุงไทยได้ 

10) กรณีที่โครงการโอนเงินให้หน่วยงานอ่ืนที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ 
จะต้องดําเนินการดังน้ี 
 10.1 หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  10.1.1 ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานท่ีต้องการให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ 
  10.1.2 โอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ียินดีให้ความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการ 
  10.1.3 ทําหนังสือช้ีแจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ โดย จะต้องดําเนินการตาม
แนวทางการเบิกจ่ายเงิน (Guideline) และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินจะต้องดําเนินการตามระเบียบราชการ 
  10.1.4 ติดตามนิเทศงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
  10.1.5 สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการโอนเงิน เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 10.2 หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการ 
  10.2.1 ทําหนังสือตอบกลับยินดีให้ความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการ และมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ระบุ ช่ือ–สกุล และตําแหน่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการทุกเรื่อง 
  10.2.2 จัดทําโครงการ ระบุกิจกรรมที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วน และประมาณการงบประมาณให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม อนุมติัโครงการโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
  10.2.3 จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท “กระแสรายวัน” เทา่นั้น ช่ือบัญชีเป็นช่ือ
โครงการ ระบุช่ือผู้มีอํานาจสั่งจ่าย (หัวหน้าหน่วยงาน) 
  10.2.4 ก่อนการดําเนินกิจกรรมทุกคร้ัง จะต้องทําหนังสือขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมและอนุมติัยืมเงินเพ่ือใช้ทํากิจกรรม 
  10.2.5 เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ทําหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และคืนเงินเหลือจ่าย
กลับคืนบัญชีเงินฝากของโครงการที่เปิดไว้ 
 10.3 สาํหรับเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงนิ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายในหมวด Other ทั้งหมด 
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เอกสารสาํคัญอ่ืนๆ   
 นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกโครงการจะต้องจัดทํา / จัดเตรียม เอกสารสําคัญอ่ืนๆ อีกใหค้รบถ้วนถูกต้อง ดังต่อไปน้ี 
  1. หนังสือขออนุมัติโครงการ และตัวโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
  2. หนังสือขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณแต่ละครั้ง 
  3. หนังสือขออนุมัติ Draw Down จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  4. ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ทุกเดือนตามปีงบประมาณโครงการ 
 (1 กันยายน – 31 สิงหาคม) 
  5. จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 5.1 จัดทําทกุเดือน ตามปีงบประมาณโครงการ (1 กันยายน – 31 สิงหาคม) 
   โดยกระทบยอดระหว่าง เงินฝากธนาคาร และรายงานทางเงิน (CoAgFin)  
 5.2 ลงลายมือช่ือ / วันที่ / ผูจ้ัดทํา / ผูส้อบทาน และผู้รับรอง ทั้งน้ีจะต้องมิใช่ 
   บุคคลเดียวกัน 
  6. เอกสารประกอบการอนุมัติค่าใช้จ่าย จะต้องประทับตรา “จ่ายเงินแลว้” บนชุด 
     เอกสารที่มกีารเบิกจ่ายเงินแล้วทุกฉบับ 
  7. จัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค จนถึงสิ้นปีงบประมาณโครงการ  
      (1 กันยายน – 31 สิงหาคม) โดย เรียงลําดับเลขที่เช็คทุกฉบับ  
  หมายเหตุ 1) เชค็เลขที่ใดที่มีการยกเลิกให้หมายเหตุ (ยกเลิก) ไว้ในสมุดคุมการจ่ายเชค็ 
    2) เก็บเชค็ฉบบัที่ยกเลิกไว้ในเล่มโดยประทับตราหรือเขยีน “ยกเลิก” 
        บนเช็คฉบบันั้น 
  8. การจ่ายเช็คให้ผู้รับเช็ค  
 8.1 เช็คสั่งจ่ายทุกใบจะต้องขีดคร่อม “หรือผู้ถือ”   
 8.2 ระบุวันที่ในเช็คสั่งจ่ายให้ครบถ้วน ก่อนที่จะสําเนาเช็คแนบกับเอกสาร 
   การเบิกจ่าย 
  9. การคืนเงินเหลือจ่ายของแต่ละกิจกรรมเข้าบัญชีธนาคารของโครงการ จะต้องจัดทํา 
      บันทึกการขอคืนเงินและสําเนาใบนําฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารแนบบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
  10. การบันทึกค่าใช้จ่ายใน CoAgFin  
 10.1 จะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายให้ตรงตามหมวดงบประมาณ 
 10.2 บันทึกเลขที่เช็คและวันที่ ใหถู้กต้องตรงกับเลขที่เช็คและวันที่ในเช็คสั่งจ่าย 
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1. แนะนําโปรแกรม 

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทีต้่องการ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะใชง้านโปรแกรม CoAgBudget หรือ CoAgFin จะตอ้งมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

• ติดตั้ง Microsoft Windows 7 หรือ สูงกวา่ 

• มี Microsoft Office 2010 (32 bit) หรือ สูงกวา่ ซ่ึงติดตั้ง Microsoft Access ไว ้ 

 

ตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัการใช้งาน 

หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม กรุณาติดต่อ 

• คุณนารถลดา จนัทโรจวงศ ์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ศูนยค์วามร่วมมือไทย - สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข  อาคารกรมการแพทย ์6 ชั้น 2 

โทรศพัท ์0-2580-0669 ต่อ 355    

E-Mail: hpy1@cdc.gov 

หรือ 

• คุณวรพธู ไทยเหนือ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

ศูนยค์วามร่วมมือไทย - สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข  อาคารกรมการแพทย ์6 ชั้น 2 

โทรศพัท ์0-2580-0669 ต่อ 372    

E-Mail: hqa3@cdc.gov 
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2. เร่ิมต้นใช้งาน 

การตดิตั้งโปรแกรม 

โปรแกรมน้ีไม่ตอ้งทาํการติดตั้ง   

ผูใ้ชง้านโปรแกรมน้ีสามารถคดัลอกโปรแกรม (CoAgbudget - XXX.accdb) หรือ (CoAgFin - XXX.accdb) ไปไวใ้น
โฟลเดอร์ท่ีตอ้งการซ่ึงสามารถเรียกใชง้านไดเ้ลย 
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CoAgbudget  

เป็นโปรแกรมท่ีใชอ้าํนวยความสะดวกในการจดัตั้งงบประมาณของโครงการในแต่ละปี  

เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมา (double click ท่ีไฟล)์   โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง Proposed Budget ดงัรูป  

 

ผูใ้ชค้วรตรวจสอบวา่ Project ID หรือ subproject ID (ถา้มี) รวมทั้งปีท่ีจะจดัทาํงบประมาณ ตรงกบัโครงการของท่าน
หรือไม่   

การจดัทาํงบประมาณจะแบ่งเป็น 8 หมวด ซ่ึงแต่ละหมวดจะอยูใ่นแถบ (tab) ทั้ง 8 ดงัน้ี 

1. บุคลากร (Personnel) 

2. ประกนัสงัคม (Fringe Benefit) 

3. การเดินทาง (Travel) 

4. ครุภณัฑ ์(Equipment) 

5. พสัดุ/วสัดุ (Supplies) 

6. สญัญาวา่จา้งบุคคลภายนอก (Contractual) 

7. ส่ิงปลูกสร้าง (Construction) 

8. อ่ืนๆ (Other) 
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ช่องลงขอ้มูลรายละเอียดงบประมาณ (budget line item) จะแบ่งเป็น 2 บรรทดั คือ บรรทดับนเป็น บรรทดัสาํหรับใส่
กิจกรรมตามปกติ (Description) ส่วนบรรทดัล่างเป็น บรรทดัสาํหรับรายละเอียด(Justification and detail) 

เม่ือผูใ้ชล้งขอ้มูลงบประมาณเป็น unit cost แลว้โปรแกรมจะคาํนวนยอดเงินรวม (Total) ให ้ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเลือกใส่
จาํนวนเงินไดใ้น 3 ประเภทคือ เงินสดคงเหลือในบญัชี ซ่ึงเหลือมาจากปีงบประมาณเดิม (Cash on Hand), เงินคงเหลือของ
ปีงบประมาณเดิมท่ียงัไม่ไดต้ั้งเบิก (Carryover) หรือ เงินงบประมาณท่ีไดรั้บใหม่ในปีปัจจุบนั (New)ถา้ผูใ้ชไ้ม่ระบุ โปรแกรม
จะใส่ใหอ้ตัโนมติัในช่องเงิน New  

ผูใ้ชส้ามารถสั่งพิมพร์ายงาน CoAgBudget เพื่อดูรายงานบนหนา้จอไดโ้ดยกดปุ่ม  

 

 

หรือ สัง่พิมพท์างเคร่ืองพิมพไ์ดโ้ดยการกดปุ่ม  

ทั้งน้ี  ขอใหผู้ใ้ชง้านศึกษาเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบในการลงขอ้มูลใน CoAg Budget คือ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจดัทาํ
งบประมาณ (Budget Preparation)  และ  “Guidance for Budget Preparation”  เพ่ือประกอบการจดัตั้งงบประมาณและลงขอ้มูลของหมวดต่างๆ 
อยา่งถูกตอ้ง 
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CoAgfin 

การเข้าสู่โปรแกรม 

เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมา  โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง Log In ใหผู้ใ้ชใ้ส่ User ID และ Password   ผูใ้ชต้อ้งใส่ User ID 

และ Password ใหถู้กตอ้งและคลิกท่ีปุ่ม  จึงจะเขา้สู่โปรแกรมได ้  (ในคู่มือน้ีจะใชโ้ครงการ ABC ไม่
มีโครงการยอ่ย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสมมติข้ึนมาเป็นโครงการตวัอยา่ง) 

 

การเปลีย่น Password 

ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียน Password  ไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม  หลงัจากท่ีไดร้ะบุ User ID ท่ีตอ้งการเปล่ียน 
Password ในช่อง User ID แลว้   หนา้ต่าง Change Password จะปรากฏข้ึน   ผูใ้ชต้อ้งใส่ Password เดิมใหถู้กตอ้งก่อน 
แลว้จึงใส่ Password ใหม่ซํ้า 2 คร้ังเพื่อยนืยนั ดงัรูป 
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หน้าต่าง Main Menu และแถบคาํส่ัง 

หลงัจากเขา้สู่โปรแกรมไดส้าํเร็จแลว้ โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง Main Menu ดงัน้ี 

 

 

การเลือกรายการต่างๆ ในหนา้ต่างน้ี ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีปุ่มต่างๆ หรือกดหมายเลข 1 ถึง 6 บนแป้นพิมพก์ไ็ด ้  หนา้ท่ีของ
รายการต่างๆ เป็นดงัน้ี 

รายการ หนา้ท่ี 

1. Update project information ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลโครงการ 

2. Update approved budget ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลงบประมาณ 

3. Update budget received ป้อนขอ้มูลรายรับ 

4. Update budget spent ป้อนขอ้มูลรายจ่าย 

5. Print reports พิมพร์ายงาน 

6. Exit ออกจากโปรแกรม 
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3. การทาํงานกบัข้อมูลโครงการ (Project Information) 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือก 1. Update project information จากหนา้ต่าง Main  จะเขา้สู่หนา้ต่าง Project Information   ผูใ้ชส้ามารถเลือก
โครงการท่ีตอ้งการดูหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยเลือกจากรายการใน drop down list ของ Project ID/Subproject ID 

 

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดเ้องคือ Project coordinator ผูติ้ดต่อประสานงานของโครงการ   

ส่วนขอ้มูลอ่ืนๆ ใหติ้ดต่อกบัทาง TUC เพื่อใหแ้กไ้ขจากส่วนกลาง 

คู่มือการใชง้าน TUC Cooperative Agreement  Financial Database System 8 



 

4. การทาํงานกบังบประมาณทีไ่ด้รับอนุมตั ิ(Approved Budget) 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือก 2. Update approved budget จากหนา้ต่าง Main Menu   จะเขา้สู่หนา้ต่าง Approved Budget   ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกโครงการและปีท่ีตอ้งการดูรายละเอียดหรือปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณไดโ้ดยเลือกจากรายการใน drop down list 

ของ Project ID/Subproject ID และ Cooperative agreement year   หนา้ต่าง Approved Budget น้ีจะแสดงรายละเอียดของ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัแต่ละรายการจาํแนกตามหมวดต่างๆ 8 หมวดคือ Personnel, Fringe Benefits, Travel, 

Equipment, Supplies, Contractual, Construction และ Other เรียงตามลาํดบัท่ีในแต่ละหมวด   รายการใดเคยไดรั้บการ
ปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณมาแลว้  จะถูกเนน้ใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนโดยใชพ้ื้นเหลือง   และขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ข
งบประมาณคร้ังล่าสุดเช่น เลขอา้งอิงและวนัท่ี จะแสดงอยูใ่นวงเลบ็หลงังบประมาณทั้งหมดของโครงการเหนือตาราง   

ในหนา้ต่างน้ีผูใ้ชย้งัไม่สามารถแกไ้ขรายละเอียดใดๆ ได ้

 

การปรับปรุงแก้ไขงบประมาณ 

การปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณจะทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บการเห็นชอบจากทาง TUC แลว้เท่านั้น   ซ่ึงอาจจะเป็นการเห็นชอบ
โดยจดหมายอิเลค็โทรนิคถา้เป็นการปรับปรุงแกไ้ขเพยีงเลก็นอ้ย   หรืออาจจะเป็นการอนุมติัจากหน่วยงาน OGS ถา้เป็น
การปรับปรุงแกไ้ขท่ีมีนยัสาํคญั ตรงตามขอ้กาํหนดท่ีวา่ดว้ยการปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณของทาง TUC   การปรับปรุง
แกไ้ขงบประมาณมีขั้นตอนต่างๆ 3 ขั้นตอนหลกัดงัน้ีคือ 

1. คลกิทีปุ่่ม  เพ่ือเข้าสู่โหมดการแก้ไข  สีพื้นจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองเพื่อเป็นการเตือนผูใ้ชว้า่กาํลงัอยู่
ในโหมดการแกไ้ข   ถา้ยงัทาํการปรับปรุงแกไ้ขไม่เสร็จครบทุกขั้นตอน  เม่ือปิดหนา้ต่างน้ีหรือปิดโปรแกรมไปแลว้
เขา้มาท่ีหนา้ต่าง Approved Budget น้ีใหม่   กจ็ะเขา้สู่โหมดการแกไ้ข (พื้นสีเหลือง) เหมือนเดิมก่อนปิดไป  เพื่อให้
ผูใ้ชท้าํการปรับปรุงแกไ้ขต่อใหเ้สร็จ 
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• ในช่อง Redirection ref no. ใหผู้ใ้ชใ้ส่เลขท่ีหนงัสือของสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ (สนย.) (กรณี Major 

redirection)  หรือใหใ้ส่ e-mail address ของผูอ้นุมติั/เห็นชอบ (กรณี Small redirection)  

• Date of redirection คือวนัท่ีไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบในจดหมายของ สนย. หรือวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบใน e-

mail  

• Redirected budget ใหก้รอกงบประมาณทั้งหมดของโครงการหลงัจากทาํ redirection 

2. แก้ไขรายละเอยีดต่างๆ ในแต่ละรายการตามทีไ่ด้รับอนุมัติให้ถูกต้องครบทุกรายการ   โดยขอ้มูล เลขลาํดบัท่ี (#) และ
คาํอธิบาย (Description)บรรทดัแรก จะไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้  การปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดในแต่ละรายการ
สามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท  คือ 

• แกไ้ขรายละเอียดต่างๆ โดยท่ีงบประมาณของรายการนั้นไม่เปล่ียนแปลง  เช่นเปล่ียนหน่วยนบั (Unit) และ/หรือ
เปล่ียนรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีหลงัจากคาํนวณแลว้งบประมาณเท่าเดิม 

• แกไ้ขรายละเอียดต่างๆ แลว้ทาํใหง้บประมาณของรายการนั้นเพิ่มข้ึนหรือลดลง   เม่ือแกไ้ขรายละเอียดต่างๆ 
นอกเหนือจากหน่วยนบั โปรแกรมจะทาํการคาํนวณงบประมาณของรายการนั้นใหใ้หม่ทุกคร้ังโดยอตัโนมติัตาม
วิธีการคาํนวณท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละหมวด   ผูใ้ชจ้ะตอ้งยอมรับผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณเท่านั้น   ไม่สามารถ
พิมพต์วัเลขใส่ลงไปเองในช่องงบประมาณของรายการนั้น (Total) ได ้  ถา้ไม่ตอ้งการใชว้ิธีการคาํนวณท่ีได้
กาํหนดไวด้งักล่าว  ใหใ้ส่คาํวา่ “Annual” ลงในช่องหน่วยนบัและระบุงบประมาณท่ีตอ้งการสาํหรับรายการนั้น
ลงในช่องงบประมาณของรายการนั้น (Total) โดยไม่ตอ้งใส่รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมอีก (ดงัรูป) 
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ถา้งบประมาณของรายการนั้นลดลง   โปรแกรมจะทาํการตรวจสอบดว้ยวา่ยอดใหม่นั้นมีเหลือพอสาํหรับ
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้ของรายการนั้นหรือไม่   ถา้ไม่พอจะข้ึนขอ้ความเตือนและใหแ้กไ้ขรายละเอียดต่างๆใหม่ 

• เพิ่มรายการใหม่  โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่คาํอธิบาย (Description) ลงไปในแถววา่งท่ีอยูบ่รรทดัล่างสุด
ของแต่ละหมวด   โปรแกรมจะใส่เลขลาํดบัท่ี (#) ใหเ้องโดยอตัโนมติั 

 

 

• ลบรายการท่ีเพิ่งจะเพิ่มข้ึนมาใหม่ในคร้ังน้ี  โดยกดท่ีเคร่ืองหมาย x ดงัรูป   

ผูใ้ชไ้ม่สามารถลบรายการเดิมท่ีเคยไดรั้บอนุมติัและมีผลใชง้านอยา่งเป็นทางการไปแลว้ได ้  ถา้ตอ้งการยกเลิก
รายการเดิมใหใ้ชว้ิธีปรับใหง้บประมาณของรายการนั้นเป็นศูนยแ์ทน   แต่รายการนั้นตอ้งไม่เคยมีรายจ่ายเกิด
ข้ึนมาก่อน 

* การปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดท่ีทาํใหง้บประมาณของรายการนั้นเปล่ียนไปและการเพิ่มรายการใหม่เป็นการแกไ้ขท่ี
สาํคญัเพราะมีผลกระทบกบัรายการอ่ืนๆ และงบประมาณโดยรวมทั้งหมดของโครงการ   โปรแกรมจะเปล่ียนสีพื้น
ของรายการต่างๆ เหล่าน้ีใหเ้ป็นสีเหลืองเพือ่ใหเ้ห็นเด่นชดัแตกต่างจากรายการอ่ืนๆ และเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบ 

3. คลกิทีปุ่่ม  เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดมีผลใช้งาน  หรือคลกิทีปุ่่ม  เพ่ือยกเลกิการ

ปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด 

• ปุ่ม    เม่ือแกไ้ขรายการต่างๆ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้   ผูใ้ชต้อ้งใส่รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการ
ปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณในคร้ังน้ีคือ เลขหรือขอ้ความอา้งอิง วนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติั  และงบประมาณรวมทั้งหมด
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ของโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั  แลว้จึงคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงต่างๆ มีผลใชง้านอยา่ง
สมบูรณ์   โปรแกรมจะเร่ิมทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งต่างๆ ท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และเม่ือทุกอยา่งถูกตอ้ง  

โปรแกรมจะแสดงขอ้ความใหผู้ใ้ชย้นืยนัอีกคร้ังหน่ึง   ถา้ผูใ้ชต้อบ Yes  โปรแกรมกจ็ะทาํการปรับปรุงแกไ้ข
รายการต่างๆ อยา่งถาวรและกลบัคืนเขา้สู่โหมดปกติ   รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณในคร้ัง
น้ีกจ็ะไปปรากฏในวงเลบ็หลงังบประมาณทั้งหมดของโครงการเหนือตาราง 

 

การปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียดต่างๆ ถา้ไม่มีรายการใดมีการเปล่ียนแปลงงบประมาณเลย (ไม่มีบรรทดัท่ีมีพื้น
เหลือง) คือเปล่ียนเฉพาะหน่วยนบั หรือแกไ้ขรายละเอียดท่ีไม่ทาํใหง้บประมาณเปล่ียนแปลง  สามารถคลิกปุ่ม 

 ไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งใหร้ายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมอีก 

การใส่วนัท่ีจะใส่เป็นปีพทุธศกัราชหรือปีคริสตศ์กัราชข้ึนอยูก่บัการกาํหนด Regional Setting ใน Control Panel 

ของระบบปฏิบติัการ Windows ท่ีติดตั้งในเคร่ือง (โดยทัว่ไป Windows Thai Edition จะตั้งค่าไวเ้ป็นปี พ.ศ.)   

ผูใ้ชส้ามารถสังเกตวา่วนัท่ีของระบบถูกกาํหนดเป็นปีพทุธศกัราชหรือคริสตศ์กัราชได ้โดยนาํเมา้ส์ไปช้ีท่ีนาฬิกา
ตรง task bar ดงัรูป 

   

• ปุ่ม    ใชเ้พื่อยกเลิกการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของทุกรายการในขั้นตอนท่ี 2 และกลบัเขา้สู่โหมดปกติ   
ถา้ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณอีกคร้ังหน่ึง  จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ 
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5. การทาํงานกบัรายรับ (Budget Received) 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือก 3. Update budget received จากหนา้ต่าง Main Menu  จะเขา้สู่หนา้ต่าง Budget Received   ผูใ้ชส้ามารถเลือก
โครงการและปีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลรายรับไดโ้ดยเลือกจากรายการใน drop down list ของ Project ID/Subproject ID และ 
Cooperative agreement year   หนา้ต่าง Budget Received น้ีจะแสดงรายละเอียดของงบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละงวดเรียง
ตามวนัท่ี   งบประมาณท่ียงัเหลืออยูแ่ละสามารถขอรับเพิ่มไดอี้ก จะถูกแสดงไวท่ี้ดา้นขวาบนเหนือตาราง (Still available 

for drawing down:) 

 

การบันทกึรายรับ 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งป้อนรายละเอียดต่างๆ ของงบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละงวดดงัต่อไปน้ี 

• วนัท่ีท่ีปรากฎบนหนา้เช็ค   

• จาํนวนเงินท่ีไดรั้บเป็น USD  จะตอ้งไม่เกินจาํนวนงบประมาณท่ียงัเหลืออยูท่ี่ปรากฏอยูเ่หนือตาราง 

• Exchange Rate ณ วนัท่ีไดรั้บ  

• เลขท่ีเช็ค   

• หมายเหตุ (Remark) และรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ เช่นเป็นเงินรับจากการ Draw down งวดท่ี 1,2 หรือ 3 

 

ถา้ผูใ้ชต้อ้งการลบรายรับรายการใด สามารถทาํไดโ้ดยคลิกท่ี row header ของบรรทดันั้นๆ (ตารางจะแสดงเคร่ืองหมาย 
 เพื่อบอกใหท้ราบวา่บรรทดัใดถูกเลือกอยู)่ แลว้จึงกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพเ์พื่อลบรายการนั้นท้ิง 
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เน่ืองจาก Exchange Rate ไม่คงท่ี ในการลงรายรับอาจเกิดกรณีท่ีรายรับเกิน 100% ของเงินงบประมาณโครงการท่ีเป็น
ไทยบาท (เกิด gain ของโครงการ) ในกรณีน้ี โปรแกรมจะเปิดหนา้ต่าง Approved Budget เพื่อใหท้าํ Redirection โดย
โปรแกรมจะเพิ่มรายการใหม่ใหใ้นหมวด other โดยอตัโนมติั 

 

 โปรแกรมจะใส่คาํอตัโนมตัใน Redirection ref no: ดว้ยคาํวา่ Exchange gains  และจะใส่วนัท่ี Date of redirection ใหเ้ป็น
วนัเดียวกบัวนัท่ีลงรายรับ ส่วนผูใ้ชง้านตอ้งลงตวัเลข ต่างๆ เช่น Cash on hand, Carryover, new และ Gain  
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การพมิพ์รายละเอยีดรายรับ 

ผูใ้ชส้ามารถพิมพร์ายละเอียดของรายรับทั้งหมดออกทางเคร่ืองพิมพไ์ดจ้ากปุ่ม    
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6. การทาํงานกบัรายจ่าย (Budget Spent) 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือก 4. Update budget spent จากหนา้ต่าง Main Menu  จะเขา้สู่หนา้ต่าง Budget Spent   ผูใ้ชส้ามารถเลือก
โครงการและปีท่ีตอ้งการป้อนขอ้มูลรายจ่ายไดโ้ดยเลือกจากรายการใน drop down list ของ Project ID/Subproject ID 
และ Cooperative agreement year   หนา้ต่าง Budget Spent น้ีจะแสดงรายละเอียดของรายจ่ายแต่ละรายการจาํแนกตาม
หมวดต่างๆ 8 หมวดคือ Personnel, Fringe Benefits, Travel, Equipment, Supplies, Contractual, Construction และ Other 

เรียงตามลาํดบัท่ีของรายการงบประมาณในแต่ละหมวด 

 

การบันทกึรายจ่าย 

ในแถววา่งท่ีอยูบ่รรทดัล่างสุดของแต่ละหมวด  ใหค้ลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการจาก drop down list  ในช่อง Budget Item #   

รายการท่ีปรากฏข้ึนจาก drop down list จะประกอบดว้ย เลขลาํดบัท่ีของรายการงบประมาณแต่ละรายการ  คาํอธิบาย 
และงบประมาณท่ียงัเหลืออยูข่องรายการนั้น 

 

เม่ือคลิกเลือกรายการจาก drop down list  คาํอธิบายของงบประมาณรายการนั้นจะปรากฏในช่อง Description   ผูใ้ช้
สามารถใส่คาํอธิบายเพิ่มเติมสาํหรับการจ่ายเงินในรายการนั้นได ้  จากนั้นจึงบนัทึกจาํนวนเงินท่ีจ่าย (Amount)  วนัท่ีท่ี
จ่ายเงินหรือวนัท่ีสัง่จ่ายในเช็ค  และเลขท่ีเช็ค (ในกรณีท่ีจ่ายเป็นเช็ค)   สาํหรับช่อง Remark ใหใ้ส่หมายเหตุและ
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รายละเอียดเพิม่เติมอ่ืนๆ เก่ียวกบัรายจ่ายนั้นๆ ถา้มี   จาํนวนเงินท่ีจ่ายไปไม่ควรจะเกินกวา่งบประมาณท่ียงัเหลืออยูข่อง
รายการนั้นท่ีปรากฏใน drop down list  ถา้เกิน โปรแกรมจะข้ึนขอ้ความเตือนใหผู้ใ้ชท้ราบและยนืยนัอีกคร้ังหน่ึง 

 

การบันทกึเงินคืน  ในกรณีท่ีมีเงินคืนจากการใชจ่้ายใดๆ เช่นสัง่จ่าย 500 บาท แต่ใชไ้ปจริง 400 บาทและมีเงินคืนเขา้บญัชี
ไปในภายหลงั 100 บาท  ใหท้าํการบนัทึกเงินคืนเป็นลบในบรรทดัท่ีสองใตจ้าํนวนท่ีสัง่จ่าย และบนัทึกวนัท่ีท่ีเงินคืนเขา้
บญัชีใตว้นัท่ีท่ีสัง่จ่าย (วนัท่ีตามใบ pay in) ดงัตวัอยา่ง 

 

การบันทกึรายจ่ายเพิม่  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เช่นสัง่จ่าย 500 บาท แต่มีค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 200 บาทในภายหลงั  ใหท้าํ
การบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนน้ีในบรรทดัท่ีสองใตจ้าํนวนท่ีสัง่จ่าย และบนัทึกวนัท่ีท่ีสัง่จ่ายและเลขท่ีเช็คใตว้นัท่ีท่ีสัง่จ่าย
และเลขท่ีเช็คเดิม ดงัตวัอยา่ง 

 

การบันทกึหนี ้ ในกรณีท่ีมีหน้ี  ใหใ้ส่จาํนวนเงินและวนัท่ีจะถึงกาํหนดชาํระหน้ีลงในช่อง Obligated Amount และ Date 

ตามลาํดบั   และเม่ือถึงกาํหนดชาํระหน้ีและไดช้าํระหน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ใหเ้ปล่ียนรายการหน้ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จริงโดยยา้ยจาํนวนเงินและวนัท่ีจากช่อง Obligated มายงัช่อง Spent และใส่หมายเลขเช็คเพิ่มเติมตามท่ีจ่ายจริง ดงั
ตวัอยา่ง 

 

 

การลบรายการ  ถา้ผูใ้ชต้อ้งการลบรายจ่ายรายการใด สามารถทาํไดโ้ดยคลิกท่ี row header ของบรรทดันั้นๆ (ตารางจะ

แสดงเคร่ืองหมาย  เพื่อบอกใหท้ราบวา่บรรทดัใดท่ีถูกเลือกอยู)่ แลว้จึงกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพเ์พื่อลบรายการ
นั้นท้ิง 

การพมิพ์รายจ่าย 

ผูใ้ชส้ามารถพิมพร์ายละเอียดรายจ่ายออกทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้โดยกดปุ่ม  
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โปรแกรมจะแสดงตวัอยา่งของรายงานก่อนพิมพ ์  ผูใ้ชส้ามารถเลือกไดว้า่จะพิมพร์ายงานออกทางเคร่ืองพิมพ ์ (คาํสัง่ 

Report->Print) หรือบนัทึกเป็นไฟล ์Snapshot  (คาํสัง่ Report -> Save) หรือส่งไฟล ์Snapshot ผา่นทางอีเมลโ์ดยอตัโนมติั
กไ็ด ้(คาํสัง่ Report -> Send) 
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7. การพมิพ์รายงานและตรวจสอบความถูกต้อง 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือก 5. Print reports จากหนา้ต่าง Main Menu  จะเขา้สู่หนา้ต่าง Reports 

 

 

รายงาน อธิบาย 

Project Information รายงานแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ 

Approved Budget รายงานแสดงรายละเอียดงบประมาณ 

Budget Amendment History รายงานแสดงรายละเอียดการปรับปรุงแกไ้ขงบประมาณ 

Budget Received รายงานแสดงรายละเอียดรายรับทั้งหมด 

Budget Spent รายงานแสดงรายละเอียดรายจ่ายทั้งหมด 

Financial Report รายงานแสดงสรุปสถานะทางการเงิน 

ผูใ้ชส้ามารถเลือกพิมพร์ายงานได ้6 แบบพร้อมๆ กนั หรือทีละรายงานกไ็ด ้  รายงานเกือบทุกตวัยกเวน้ Financial Report 

สามารถเรียกดูไดจ้ากหนา้ต่างของหวัขอ้ต่างๆ ท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ในหวัขอ้ 3-6   รายงานอ่ืนๆนอกเหนือจาก Project 

Information ผูใ้ชต้อ้งระบุปีท่ีตอ้งการรายงานดว้ย   ในกรณีท่ีมีมากกวา่ 1 โครงการ  ผูใ้ชส้ามารถเลือกโครงการท่ีตอ้งการ
รายงานไดโ้ดยเลือกตาม CoAg, Program, Network, Project หรือ Project/Subproject กไ็ด ้  สุดทา้ยผูใ้ชส้ามารถเลือกได้
วา่จะแสดงตวัอยา่งของรายงานก่อนพิมพอ์อกทางหนา้จอ (Preview)  หรือพิมพร์ายงานออกทางเคร่ืองพิมพ ์(Print)  หรือ
บนัทึกเป็นไฟล ์Snapshot (Save)  หรือส่งไฟล ์Snapshot ผา่นทางอีเมลโ์ดยอตัโนมติักไ็ด ้(Send) 
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ตวัอย่างรายงาน Financial Report 
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ชุดขอมูลสําหรับแผนงบประมาณ TUC 

Data Set for TUC Budget Plan   

ปรับปรุงจากการประชุม วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 

 

ขอมูลแผนงบประมาณ TUC แบงเปน 8 หมวด ดังตอไปนี้ 

1. บุคลากร (Personnel) 

2. สิทธิประโยชนและสวัสดิการ (Fringe Benefit) 

3. การเดินทาง (Travel) 

4. ครุภณัฑ (Equipment) 

5. วัสดุ (Supplies) 

6. สัญญาจาง (Contractual) 

7. การกอสราง (Constructions) 

8. คาใชจายอ่ืนๆ (Others) 

* ในปจจุบันไมอนุญาตใหตั้งงบประมาณคาใชจายในหมวดท่ี 7 การกอสราง 

หมวดงบประมาณท่ี 1 - 6 และ 8 มีหมวดยอย ดังตอไปนี้ 

หมวด 1. บุคลากร  เปน คาจาง คาตอบแทน คาลวงเวลา สําหรับบุคลากรของโครงการ 
 

หมวด คําอธิบาย 
1.บุคลากร (Personal)    
1.1 ฝายบริหารระดับสูง (Executive 
Officer) 

บันทึกแยกรายบุคคล 

1.1.1 CoAg Principal Investigator ผูรับผิดชอบหลักระดับแผนความรวมมือ (ระดบักระทรวง/BMA) 
1.1.2 CoAg Co-Principal Investigator ผูรับผิดชอบรวมระดับแผนความรวมมือ (ระดบักระทรวง/BMA) 
1.1.3 CoAg Business Officer  ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการระดับแผนความรวมมือ  

(ระดบักระทรวง/BMA) 
1.1.4 Project Principal Investigator ผูรับผิดชอบหลักระดับโครงการ  
1.1.5 Project Co-Principal Investigator ผูรับผิดชอบรวมระดับโครงการ 
1.2 ฝายบริหารและการจัดการ 
(Administration and Management) 

บันทึกแยกรายบุคคล 

1.2.1 Administrative Director ผูอํานวยการ (ผูอํานวยการหนวยงาน กรณีท่ีไมใช PI หรือ 
Researcher)  

1.2.2 Administrative Officer เจาหนาท่ีบริหาร เชน เจาหนาท่ีธุรการ กับ บริหารงานท่ัวไป 
1.3 ฝายจัดการ (Manager) บันทึกแยกรายบุคคล 
1.3.1 Project Manager / Project Co 
Manager 

ผูจัดการโครงการ / ผูจัดการโครงการรวม 



หมวด คําอธิบาย 
1.3.2 Project Manager Assistant ผูชวยผูจัดการโครงการ 
1.3.1 CoAg Manager ผูจัดการระดับแผนงาน (ใชงาน Phase 5) 
1.3.2 CoAg Manager Assistant ผูชวยผูจัดการระดับแผนงาน (ใชงาน Phase 5) 
***หมายเหตุ ท้ัง CoAg Manager และ CoAg Manager Assistant จะดําเนินการใช Phase 5 โดยปรับรหัสเปน 
1.3.1 CoAg Manager   
1.3.2 CoAg Manager Assistant   
1.3.3 Project Manager / Project Co Manager   
1.3.4 Project Manager Assistant   
1.4 ฝายประสานงาน (Coordinator) บันทึกแยกรายบุคคล 
1.4.1 CoAg Coordinator ผูประสานงานระดับแผนความรวมมือ (ระดบักระทรวง) 
1.4.2 Project Management/ Coordinator  ผูประสานงานโครงการและการบริหารจัดการ  
1.4.3 Technical/ Training Coordinator ผูประสานงานดานเทคนิค/วิชาการและการฝกอบรม 
1.5 ฝายการเงิน (Financial) บันทึกแยกรายบุคคล 
1.5.1 Financial Manager ผูบริหารงบประมาณ (เจาหนาท่ีโครงการ) 
1.5.2 Financial/ Accountant Officer เจาหนาท่ีการเงิน (หรือบัญชี) 
1.6 ฝายวิจัย (Researcher)  บันทึกแยกรายบุคคล 
1.6.1 Researcher นักวิจัย 
1.6.2 Research Assistant ผูชวยวิจัย 
1.7 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บันทึกแยกรายบุคคล 
1.7.1 IT Data Manager ผูจัดการขอมูล 
1.7.2 IT Programmer ผูพัฒนาโปรแกรม 
1.7.3 IT Technician/ Network / IT Support นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ผูดูแลเครือขาย/ ผูสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.8 ฝายวิชาชีพ (Professional) บันทึกแยกรายบุคคล 
1.8.1 Physician  แพทย 
1.8.2 Veterinarian สัตวแพทย 
1.8.3 Pharmacist เภสัชกร 
1.8.4 Medical Technologist นักเทคนิคการแพทย 
1.8.5 Medical Scientist / Scientist นักวิทยาศาสตรการแพทย / นักวิทยาศาสตร 
1.8.6 Nurse พยาบาล 
1.8.7 Nurse Assistant ผูชวย พยาบาล 
1.8.8 Counselor ผูใหคําปรึกษา 
1.8.9 Lab Technician  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ  
1.8.10 Lab Clerk / Assistant พนักงานหองปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานลางหลอดแกว  
1.9 บุคลากรฝายอ่ืนๆ (Other Personnel) บันทึกแยกรายบุคคล 
1.9.1 Driver พนักงานขับรถ 
1.9.2 Housekeeper แมบาน 
1.9.3 Data Entry Clerk เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
1.9.4 Other Personnel บุคลากรดานอ่ืน 



หมวด คําอธิบาย 
1.10 คาใชจายอ่ืนในหมวดบุคลากร (Other 
Personnel Expenses) 

บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

1.10.1 Compensation for Government 
Staff 

จํานวนเงินยอดรวมคาตอบแทนขาราชการท่ีทํางานใหกับโครงการ 
หมายเหตุ ไมใชกับ Researcher  
 

1.10.2 Overtime for Project Staff จํานวนเงินยอดรวมคาลวงเวลาสําหรับลูกจางโครงการแบบเต็ม
เวลา 

หมายเหตุ : 1. กรณีบุคลากร 1 คน ทําหนาท่ีรับผิดชอบ 2 ตําแหนง ใหเลือกตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบหลัก/ 
ภาระงานท่ีทํามากในตําแหนงนั้น ระบุเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น 

    2. ในสวนของระดับ เชน Senior ใหอธิบายใน Justification 
 

หมวด 2. สิทธิประโยชนและสวัสดิการ (Fringe Benefit) 

เปน เงินสมทบประกันสังคมและคาตรวจสุขภาพประจําปสําหรับบุคลากรแบบเต็มเวลาของโครงการ 
หมวด คําอธิบาย 
2.1 ฝายบริหาร และการจัดการ 
(Administration and Management) 

บันทึกแยกรายบุคคล 

2.1.1 Administrative Director ผูอํานวยการ (ผูอํานวยการหนวยงาน กรณีท่ีไมใช PI หรือ Researcher) 
2.1.2 Administrative Officer เจาหนาท่ีบริหาร เชน เจาหนาท่ีธุรการ กับบริหารงานท่ัวไป 
2.2 ฝายจัดการ (Manager) บันทึกแยกรายบุคคล 
2.2.1 Project Manager / Project Co Manager ผูจัดการโครงการ / ผูจัดการโครงการรวม 
2.2.2 Project Manager Assistant ผูชวยผูจัดการโครงการ  
2.2.1 CoAg Manager ผูจัดการระดับแผนงาน (ใช Phase 5) 
2.2.2 CoAg Manager Assistant ผูชวยผูจัดการระดับแผนงาน (ใช Phase 5) 
2.3 ฝายประสานงาน (Coordinator) บันทึกแยกรายบุคคล 
2.3.1 CoAg Coordinator  ผูประสานงานระดับแผนความรวมมือ (ระดบักระทรวง) 
2.3.2 Project Management/ Coordinator  ผูประสานงานโครงการและการบริหารจัดการ 
2.3.3 Technical/ Training Coordinator ผูประสานงานดานเทคนิค/วิชาการและการฝกอบรม  
2.4 ฝายการเงิน (Financial) บันทึกแยกรายบุคคล 
2.4.1 Financial Manager ผูบริหารงบประมาณ (เจาหนาท่ีโครงการ) 
2.4.2 Financial/ Accountant Officer  เจาหนาท่ีการเงิน (หรือบัญชี) 
2.5 ฝายวิจัย (Researcher)  บันทึกแยกรายบุคคล 
2.5.1 Researcher นักวิจัย 
2.5.2 Research Assistant ผูชวยวิจัย 
2.6 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บันทึกแยกรายบุคคล 
2.6.1 IT Data Manager ผูจัดการขอมูล 
2.6.2 IT Programmer ผูพัฒนาโปรแกรม 
2.6.3 IT Technician / Network / IT Support นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ผูดูแลเครือขาย/ผูสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 



หมวด คําอธิบาย 
2.7 ฝายวิชาชีพ (Professional) บันทึกแยกรายบุคคล 
2.7.1 Physician แพทย 
2.7.2 Veterinarian สัตวแพทย 
2.7.3 Pharmacist เภสัชกร 
2.7.4 Medical Technologist นักเทคนิคการแพทย 
2.7.5 Medical Scientist / Scientist นักวิทยาศาสตรการแพทย / นักวิทยาศาสตร 
2.7.6 Nurse พยาบาล 
2.7.7 Counselor ผูใหคําปรึกษา 
2.7.8 Lab Technician  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ  
2.7.9 Lab Clerk / Assistant พนักงานหองปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานลางหลอดแกว 
2.8 บุคลากรฝายอ่ืนๆ (Other Personnel) บันทึกแยกรายบุคคล 
2.8.1 Driver พนักงานขับรถ 
2.8.2 Housekeeper แมบาน 
2.8.3 Data Entry Clerk เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
2.8.4 Other Personnel บุคลากรดานอ่ืน 
2.9 คาใชจายอ่ืนในหมวดสิทธิประโยชน (Other 
Fringe Benefit Expenses) 

บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

2.9.1 Medical Check up จํานวนเงินยอดรวมคาตรวจสุขภาพประจําปสําหรับลูกจาง
โครงการแบบเต็มเวลา  

2.9.2 Annual fee to support work’s  
compensation fund 

จํานวนเงินยอดรวมกองทุนเงินทดแทนประจําป สําหรับลูกจาง
โครงการแบบเต็มเวลา 

 
หมวด 3. คาเดินทาง (Travel) 
เปนเงินคาเดนิทางและเบ้ียเล้ียงเหมาจายของเจาหนาท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร และ
ลูกจางของโครงการ 
หมวด คําอธิบาย 
3.1 การเดินทางไปประชุม (Meeting) บันทึกแยกแตละโครงการ 
3.1.1 Meeting จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ

เขารวมการประชุม เชน คาเชารถ คาน้ํามัน คาตั๋วเครื่องบิน 
(ไมรวม การฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การ
สัมมนา/การศึกษาดูงาน/การเดินทางไปตางประเทศ) 

3.2 การเดินทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (Capacity Building) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

3.2.1 Capacity Building, Study Visit การเดินทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทศึกษาดู
งานจํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
เพ่ือ เข ารวมการศึกษาดู งานตางพ้ืน ท่ี  (ไม รวม การ
ฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การเขา
รวมประชุม/การเดินทางไปตางประเทศ)  
 



หมวด คําอธิบาย 
3.2.2 Capacity Building, 
Training/Workshop/Conference 

การเดินทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทฝกอบรม
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
เขารวมการฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การ
สัมมนา (ไมรวม การเขารวมประชุม/การเดินทางไป
ตางประเทศ)  

3.3 การเดินทางเพ่ือปฏิบัติงานภาคสนาม 
ลงพ้ืนท่ี ตรวจเย่ียม ติดตามประเมินผล 
(Field Work) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

3.3.1 Field Work, Monitoring and 
Evaluation/Audit/Supervisory Visit 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
ตรวจเยี่ยม/ นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล (ตางพ้ืนท่ี) 
ภายในประเทศ 

3.3.2 Field Work, Other จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
เดินทางลงพ้ืนท่ี (ตางพ้ืนท่ี) ภายในประเทศดานอ่ืนๆ 

3.3.3 Field Work, Outbreak 
Investigation 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
การสอบสวนโรค (ตางพ้ืนท่ี) ภายในประเทศ 

3.3.4 Field Work, Research 
Project/Surveillance /Health Situation 
Analysis 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
การวิจัย/สํารวจ/การเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย/วิเคราะห
สถานะสุขภาพ (ตางพ้ืนท่ี) ภายในประเทศ 

3.4 การเดินทางไปตางประเทศ 
(International Travel) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

3.4.1 International, Executive Visit  
(CoAg level) 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับผูบริหารเดินทางไปตางประเทศ (ระดับแผนความ
รวมมือ หรือระดบักระทรวง)  

3.4.2 International, Technical 
Assistance 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับการใหความชวยเหลือทางเทคนิคไปตางประเทศ 

3.4.3 International, Study Visit  จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับการศึกษาดูงานตางประเทศ 

3.4.4 International, 
Training/Workshop/Conference 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สํ าหรับการเข าร วมการฝกอบรม/การฝกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ/การสัมมนา ในตางประเทศ 

3.5 คาใชจายการเดินทางอ่ืนๆ (Other 
Travel Expenses) 

บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

3.5.1 Local Transportation for MOPH / 
BMA / Project Staff  
 

จํานวนเงินยอดรวมคาใชจายการเดินทางสําหรับเจาหนาท่ี
กระทรวง / กทม. / และเจาหนาท่ีโครงการในพ้ืนท่ีท่ีอยูใน
จังหวัดเดียวกัน สําหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลใหถือ
เปนเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน  เชน คาแท็กซ่ี คาเชารถ คาน้ํามัน ฯลฯ 

3.5.2 Other Travel  จํานวนเงินยอดรวมคาใชจายการเดินทางอ่ืน ๆ 
 

 



หมวด 4 ครุภัณฑ (Equipment)  เปนคาใชจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑ 

หมวด คําอธิบาย 

4.1 IT Equipment คาใชจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
อุปกรณระบบเครือขาย Handy drive, Portable drive 
ฯลฯ)  

4.2 Lab and Medical Equipment คาใชจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือ
แพทย 

4.3 Office Equipment คาใชจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 

4.4 Other Equipment คาใชจายเพ่ือซ้ือครุภัณฑอ่ืนๆ  

หมายเหตุ :     1. บันทึกแยกแตละรายการ 

                   2. ครุภณัฑอางอิงตามระเบียบราชการ 

 

หมวด 5 วัสดุ (Supplies) เปนคาใชจายเพ่ือซ้ือวัสดุ 

หมวด คําอธิบาย 

5.1 IT Supplies คาใชจายเพ่ือซ้ือวัสดุดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เชน หมึกพิมพ แผน CD ซอฟทแวร โทรศัพทสํานักงาน 
ฯลฯ  คาตออายุซอฟทแวร 

5.2 Lab and Medical Supplies คาใชจายเพ่ือซ้ือวัสดุหองปฏิบัติการหรือวัสดุทาง
การแพทย 

5.3 Office Supplies คาใชจายเพ่ือซ้ือวัสดุสํานักงาน 

5.4 Other Supplies คาใชจายเพ่ือซ้ือวัสดุอ่ืนๆ เชน lab cleaning supplies 

หลอดไฟ น้ํายาทําความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ 

หมายเหตุ :     1. กรณีวัสดุราคารวมเกิน 1,000 USD ใหแจกแจงคาใชจายตอหนวยในแตละรายการ 
                   2. หมวด 5 วัสดุ (Supplies) อางอิงตามระเบียบราชการ และเก็บหลักฐานไวภายหลัง 
 

หมวด 6  สัญญาจาง (Contractual)  เปนคาใชจายเพ่ือการจาง 

หมวด คําอธิบาย 

6.1 Consultant คาใชจายเพ่ือจางท่ีปรึกษา  

6.2 Contract คาใชจายเพ่ือจางเหมางาน / คาเชาสํานักงาน (สถานท่ี) 

 

 



หมวด 8  คาใชจายอ่ืน ๆ  (Other) เปนคาใชจายเพ่ือการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหมวดท่ี 1 - 7 

หมวด คําอธิบาย 

8.1 การประชุม (Meeting) บันทึกแยกแตละโครงการ 
8.1.1 Meeting, Participation Support 
Cost and Per Diem 

จํานวนเงินยอดรวมคาเบี้ยประชุมสําหรับผูเขารวมประชุม
ทุกสังกัด รวมท้ังเบี้ยเลี้ยงเหมาจายผูเขารวมประชุมคน
นอกพ้ืนท่ี  และคาเดินทางของเจาหนาท่ีนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร (ไมรวม การ
ฝกอบรม/ การฝกอบรมเชิงปฏิบั ติการ/ การสัมมนา/ 
การศึกษาดูงาน/ การเดินทางไปตางประเทศ) 

8.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Capacity Building) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

8.2.1 Capacity Building, Study Visit จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
เขารวมการศึกษาดูงานตางพ้ืนท่ีสําหรับเจาหนาท่ีนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร (ไมรวม 
การฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/
การเขารวมประชุม/การเดินทางไปตางประเทศ)  

8.2.2 Capacity Building, Training/ 
Workshop/ Conference 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เพ่ือ
เขารวมการฝกอบรม/ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การ
สัมมนาสําหรับเจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพมหานคร  (ไมรวม การเขารวมประชุม/ การ
เดินทางไปตางประเทศ)  

8.2.3 Capacity Building, Resource 
Person 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายใน 
การเขารวมประชุมสําหรับเจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/ กรุงเทพมหานคร เชน วิทยากรผูถายทอด
ความรูแกผูเขารวมประชุม  
- คาตอบแทนวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิ สําหรับบุคลากร
ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวง  

8.3 การปฏิบัติงานภาคสนาม ลงพ้ืนท่ี 
ตรวจเย่ียม ติดตามประเมินผล (Field 
Work) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

8.3.1 Field Work, Monitoring and 
Evaluation/ Audit 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลตางพ้ืนท่ีภายในประเทศ 
สําหรับเจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพมหานคร  

8.3.2 Field Work, Other จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
เดินทางลงพ้ืน ท่ีภายในประเทศด าน อ่ืนๆ สํ าหรับ
เจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ   
 
 



หมวด คําอธิบาย 

8.3.3 Field Work, Outbreak 
Investigation 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
การสอบสวนโรคตางพ้ืน ท่ีภายในประเทศ สําหรับ
เจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ   

8.3.4 Field Work, Research Project/ 
Surveillance / Health Situation 
Analysis 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพ่ือ
การวิจัย/สํารวจ/วิเคราะหสถานะสุขภาพ ตางพ้ืน ท่ี
ภายในประเทศ สําหรับเจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร   

8.4 การเดินทางไปตางประเทศ 
(International Travel) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

8.4.1 International, Executive Visit จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับผูบริหารเดินทางไปตางประเทศ สําหรับเจาหนาท่ี
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ กรุงเทพมหานคร   

8.4.2 International, Technical 
Assistance 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับการใหความชวยเหลือทางเทคนิคในตางประเทศ 
สําหรับเจาหนาท่ีนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพมหานคร  

8.4.3 International, Study Visit  จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับการศึกษาดูงานตางประเทศ สําหรับเจาหนาท่ีนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร  

8.4.5 International, Training/ 
Workshop/ Conference 

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับการเขารวมการฝกอบรม/การฝกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ/การสัมมนาตางประเทศ สําหรับเจาหนาท่ีนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร   

8.5 Resource Person / Expert คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ / ผูเช่ียวชาญ (ตามคําส่ัง

แตงตั้ง) 

8.5.1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒ ิ(Resource 

Person / Expert) 

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญท่ีมีสวนรวมทาง
วิชาการ ในการชวยเหลือทางวิชาการ หรือประเมินผลงาน
ทางวิชาการ 

8.6 บริการทางหองปฏิบัติการ (Lab 

Service) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

8.6.1 Lab/ Specimen Service and 
Transportation 

คาใชจายเก่ียวกับหองปฏิบัติการ เชน การเก็บ ขนสง และ
ตรวจตัวอยางสิ่งสงตรวจ 

8.7 Registration Fee บันทึกแยกแตละโครงการ 

8.7.1 Registration Fee (Domestic) 
 

คาลงทะเบียนภายในประเทศ สําหรับบุคลากรท้ังในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร   
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8.7.2 Registration Fee (International) คาลงทะเบียนตางประเทศ สําหรับบุคลากรท้ังในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร   

8.8 เงินสนับสนุนองคกร/โครงการ 

(Contribution/Support for Other 

Projects/Activities) 

บันทึกแยกแตละโครงการ 

8.8.1 Contribution/ Support for Other 
Projects/ Activities / Management  

เงินสนับสนุนองคกร/ โครงการ ในการบริหารจัดการ 
(Cost Sharing) 

8.9 คาติดตอส่ือสาร (Communication 

Cost) 

บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

8.9.1 Communication Cost คาไปรษณีย, คาโทรศัพท (ท้ังในและตางประเทศ), 

คาอินเตอรเน็ต 

8.10 คาสาธารณูปโภค (Utility) บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

8.10.1 Utility คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา 

8.11 คาบํารุงรักษา (Maintenance 

Cost) 

บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

8.11.1 Maintenance Cost คาบํารุงรักษา  เชน คาซอมบํารุง  

8.12 คาสวนตางอัตราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate Management) 

บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 

8.12.1 Exchange Rate Management คาสวนตางอัตราแลกเปลี่ยน 

8.13 คาใชจายอ่ืนๆ (Other Expenses) บันทึกจํานวนเงินยอดรวมท้ังโครงการ 
8.13.1 Other, Accreditation Fee  คาธรรมเนียมรับรองคุณภาพ 
8.13.2 Other, Cleaning Service Fee  คาจางทําความสะอาด 
8.13.3 Other, Compensation for 
Project Activity  

- คาตอบแทน/คาเสียเวลา ในการเขารวมกิจกรรม
โครงการรวมท้ังคาประกันสุขภาพสําหรับอาสาสมัคร 
ในโครงการ 
- คาตอบแทนสําหรับอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานในโครงการ 

8.13.4 Other, EC Submission Fee  คาธรรมเนียมพิจารณาจริยธรรมงานวิจยั 
8.13.5 Other, Insurance Fee  คาเบี้ยประกันยานพาหนะ 
8.13.6 Other, Manuscript Submission 
Fee 

คาตีพิมพวารสาร 

8.13.7 Other, Printing Fee  คาพิมพ/ถายเอกสาร 
8.13.8 Other, Public Promotion Fee  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  
8.13.9 Other, Shipping/ Transportation Fee  คาจัดสง / ขนสง 
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8.13.10 Other, Textbooks/Guidelines 
for References 

คาตํารา/หนังสือ 

8.13.11 Other, Translation Service Fee  คาจางแปล/ลาม/การถอดเทป 
8.13.12 Other, Facilities Fee คาบริหารจัดการประชุม และคาใชจายอํานวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา เชน  
คาเชาอินเตอรเน็ตในการประชุม 

8.13.13 Rental Fee คาเชาตางๆ เชน เครื่องถายเอกสาร ครุภัณฑทางการแพทย 

ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ  

**ตองมีสัญญาเชา**  

8.13.14 Other, Other Expense คาใชจายอ่ืนๆ 
 
 สําหรับชุดขอมูลหมวด 1-6 และ 8 รายละเอียดดังกลาวขางตนนี้ จะเริ่มใชในการเขียนคําขอ
งบประมาณในป 5 (2021) ภายใตความรวมมือระยะท่ี 5 นี้ 
 
 ปดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
         นางสาวชุติมา  เอ่ียมใย 
                 ผูสรุปรายงานการประชุม 
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