ชุดขอมูลสําหรับแผนงบประมาณ TUC
Data Set for TUC Budget Plan
ปรับปรุงจากการประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
ขอมูลแผนงบประมาณ TUC แบงเปน 8 หมวด ดังตอไปนี้
1. บุคลากร (Personnel)
2. สิทธิประโยชนและสวัสดิการ (Fringe Benefit)
3. การเดินทาง (Travel)
4. ครุภณ
ั ฑ (Equipment)
5. วัสดุ (Supplies)
6. สัญญาจาง (Contractual)
7. การกอสราง (Constructions)
8. คาใชจายอื่นๆ (Others)
* ในปจจุบันไมอนุญาตใหตั้งงบประมาณคาใชจายในหมวดที่ 7 การกอสราง
หมวดงบประมาณที่ 1 - 6 และ 8 มีหมวดยอย ดังตอไปนี้
หมวด 1. บุคลากร เปน คาจาง คาตอบแทน คาลวงเวลา สําหรับบุคลากรของโครงการ
หมวด
1.บุคลากร (Personal)
1.1 ฝายบริหารระดับสูง (Executive
Officer)
1.1.1 CoAg Principal Investigator
1.1.2 CoAg Co-Principal Investigator
1.1.3 CoAg Business Officer
1.1.4 Project Principal Investigator
1.1.5 Project Co-Principal Investigator
1.2 ฝายบริหารและการจัดการ
(Administration and Management)
1.2.1 Administrative Director
1.2.2 Administrative /Supporting Staff
1.3 ฝายจัดการ (Manager)
1.3.1 Project Manager / Project Co
Manager
1.3.2 Project Manager Assistant
1.3.3 CoAg Manager

คําอธิบาย
บันทึกแยกรายบุคคล
ผูรับผิดชอบหลักระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง/BMA)
ผูรับผิดชอบรวมระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง/BMA)
ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการระดับแผนความรวมมือ
(ระดับกระทรวง/BMA)
ผูรับผิดชอบหลักระดับโครงการ
ผูรับผิดชอบรวมระดับโครงการ
บันทึกแยกรายบุคคล
ผูอํานวยการ (ผูอํานวยการหนวยงาน กรณีที่ไมใช PI หรือ Researcher)
เจาหนาที่บริหาร/เจาหนาที่สนับสนุนของหนวยงาน/โครงการ เชน
เจาหนาทีธ่ ุรการ เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
บันทึกแยกรายบุคคล
ผูจัดการโครงการ/ ผูจัดการรวมของหนวยงาน/โครงการ
ผูชวยผูจัดการของหนวยงาน/โครงการ
ผูจัดการระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง) : ผูกํากับดูแล MoPH
Co-Unit

หมวด
1.3.4 CoAg Manager Assistant
1.4 ฝายประสานงาน (Coordinator)
1.4.1 CoAg Coordinator
1.4.2 Project Management /
Coordinator
1.4.3 Technical / Training Coordinator
1.5 ฝายการเงิน (Financial)
1.5.1 Financial Manager
1.5.2 Financial/ Accountant Staff
1.6 ฝายวิจัย (Researcher)
1.6.1 Researcher / Co-Researcher
1.6.2 Research Assistant
1.7 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
1.7.1 IT Data Manager
1.7.2 IT Programmer
1.7.3 IT Technician/ Network / IT
Support
1.8 ฝายวิชาชีพ (Professional)
1.8.1 Physician
1.8.2 Veterinarian
1.8.3 Pharmacist
1.8.4 Medical Technologist
1.8.5 Medical Scientist / Scientist
1.8.6 Nurse
1.8.7 Nurse Assistant
1.8.8 Counselor
1.8.9 Lab Technician
1.8.10 Lab Clerk / Assistant
1.9 บุคลากรฝายอื่นๆ (Other
Personnel)
1.9.1 Driver
1.9.2 Housekeeper
1.9.3 Data Entry Clerk
1.9.4 Other Personnel
1.10 คาใชจายอื่นในหมวดบุคลากร
(Other Personnel Expenses)
1.10.1 Compensation for Government
Staff
1.10.2 Overtime for Project Staff

คําอธิบาย
ผูชวยผูจัดการระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง) : MoPH CoUnit
บันทึกแยกรายบุคคล
ผูประสานงานระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง) : MoPH CoUnit
ผูประสานงานโครงการและการบริหารจัดการ
ผูประสานงานดานเทคนิค / วิชาการและการฝกอบรม
บันทึกแยกรายบุคคล
ผูจัดการดานการเงิน
เจาหนาที่การเงิน (หรือบัญชี)
บันทึกแยกรายบุคคล
นักวิจัย / นักวิจัยรวม
ผูชวยวิจัย
บันทึกแยกรายบุคคล
ผูจัดการขอมูล
ผูพัฒนาโปรแกรม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผูดูแลเครือขาย / ผูสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บันทึกแยกรายบุคคล
แพทย
สัตวแพทย
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย / นักวิทยาศาสตร
พยาบาล
ผูชวย พยาบาล
ผูใหคําปรึกษา
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
พนักงานหองปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานลางหลอดแกว
บันทึกแยกรายบุคคล
พนักงานขับรถ
แมบาน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
บุคลากรดานอื่น
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ
จํานวนเงินยอดรวมคาตอบแทนขาราชการที่ทํางานใหกับโครงการ
หมายเหตุ ไมใชกับ Researcher
จํานวนเงินยอดรวมคาลวงเวลาสําหรับลูกจางโครงการแบบเต็มเวลา

หมายเหตุ : 1. กรณีบุคลากร 1 คน ทําหนาที่รับผิดชอบ 2 ตําแหนง ใหเลือกตําแหนงงานที่รับผิดชอบหลัก/
ภาระงานที่ทํามากในตําแหนงนั้น ระบุเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น
2. ในสวนของระดับ เชน Senior ใหอธิบายใน Justification
หมวด 2. สิทธิประโยชนและสวัสดิการ (Fringe Benefit) (ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ)
เปน เงินสมทบประกันสังคมและคาตรวจสุขภาพประจําปสําหรับบุคลากรแบบเต็มเวลาของโครงการ
หมวด
คําอธิบาย
2.1 ฝายบริหาร และการจัดการ
บันทึกแยกรายบุคคล
(Administration and Management)
2.1.1 Administrative Director
ผูอํานวยการ (ผูอํานวยการหนวยงาน กรณีที่ไมใช PI หรือ Researcher)
2.1.2 Administrative Supporting Staff
เจาหนาที่บริหาร / เจาหนาที่สนับสนุนของหนวยงาน / โครงการ
เชน เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
2.2 ฝายจัดการ (Manager)
บันทึกแยกรายบุคคล
2.2.1 Project Manager / Project Co Manager ผูจัดการโครงการ / ผูจัดการรวมของหนวยงาน / โครงการ
2.2.2 Project Manager Assistant
ผูชวยผูจัดการของหนวยงาน / โครงการ
2.2.3 CoAg Manager
ผูจัดการระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง) : ผูกํากับดูแล
MoPH Co-Unit
2.2.4 CoAg Manager Assistant
ผูชวยผูจัดการระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง) : MoPH
Co-Unit
2.3 ฝายประสานงาน (Coordinator)
บันทึกแยกรายบุคคล
2.3.1 CoAg Coordinator
ผูประสานงานระดับแผนความรวมมือ (ระดับกระทรวง) : MoPH
Co-Unit
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
ผูจัดการดานการเงิน
2.4.2 Financial/ Accountant Staff
เจาหนาที่การเงิน (หรือบัญชี)
2.5 ฝายวิจัย (Researcher)
บันทึกแยกรายบุคคล
2.5.1 Researcher/ Co-Researcher
นักวิจัย / นักวิจัยรวม
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
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

หมวด
2.7.7 Counselor
2.7.8 Lab Technician
2.7.9 Lab Clerk / Assistant
2.8 บุคลากรฝายอื่นๆ (Other Personnel)
2.8.1 Driver
2.8.2 Housekeeper
2.8.3 Data Entry Clerk
2.8.4 Other Personnel
2.9 คาใชจายอื่นในหมวดสิทธิประโยชน (Other
Fringe Benefit Expenses)
2.9.1 Medical Check up
2.9.2 Annual fee to support work’s
compensation fund

คําอธิบาย
ผูใหคําปรึกษา
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
พนักงานหองปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานลางหลอดแกว
บันทึกแยกรายบุคคล
พนักงานขับรถ
แมบาน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
บุคลากรดานอื่น
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป สํ า หรั บ ลู ก จ า ง
โครงการแบบเต็มเวลา
จํานวนเงินยอดรวมกองทุน เงินทดแทนประจําป สําหรับลูกจาง
โครงการแบบเต็มเวลา

หมวด 3. คาเดินทาง (Travel)
เปนเงินคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายของเจาหนาที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร และ
ลูกจางของโครงการ
หมวด
คําอธิบาย
3.1 การเดินทางไปประชุม (Meeting)
บันทึกแยกแตละโครงการ
3.1.1 Meeting
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทาง เช น ค า เช า รถ ค า น้ํ า มั น ค า ตั๋ ว
เครื่องบิน และเบี้ยเลี้ ยงเหมาจายเพื่อเขารวมการประชุม (ไมรวม
การฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การศึกษาดู
งาน/การเดินทางไปตางประเทศ)
3.2 การเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บันทึกแยกแตละโครงการ
บุคลากร (Capacity Building)
3.2.1 Capacity Building, Study Visit
การเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทศึกษาดูงานจํานวน
เงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพื่อเขารวมการศึกษา
ดูงานตางพื้นที่ (ไมรวม การฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/
การสัมมนา/การเขารวมประชุม/การเดินทางไปตางประเทศ)
3.2.2 Capacity Building,
-การเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเภทฝกอบรมจํานวน
Training/Workshop/Conference
เงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทาง และเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยเพื่ อ เข า ร ว มการ
ฝกอบรม/การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา (ไมรวม การเขา
รวมประชุม/การเดินทางไปตางประเทศ)
-ค า เดิ น ทางและเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยวิ ท ยากรสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร
3.3 การเดินทางเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม บันทึกแยกแตละโครงการ
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล
(Field Work)
3.3.1 Field Work, Monitoring and
จํานวนเงิน ยอดรวมคาเดิ น ทาง และเบี้ย เลี้ย งเหมาจายเพื่อตรวจ
Evaluation/Audit/Supervisory Visit
เยี่ยม/ นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล (ตางพื้นที่) ภายในประเทศ

หมวด
3.3.2 Field Work, Other

คําอธิบาย
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพื่อเดินทางลง
พื้นที่ (ตางพื้นที)่ ภายในประเทศดานอื่นๆ
3.3.3 Field Work, Outbreak
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทาง และเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยเพื่ อ การ
Investigation
สอบสวนโรค (ตางพื้นที่) ภายในประเทศ
3.3.4 Field Work, Research
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพื่อการวิจัย/
Project/Surveillance /Health Situation สํารวจ/การเก็ บขอมูล เพื่อการวิจัย/วิเคราะหสถานะสุขภาพ (ตาง
Analysis
พื้นที่) ภายในประเทศ
3.4 การเดินทางไปตางประเทศ
บันทึกแยกแตละโครงการ
(International Travel)
3.4.1 International, Executive Visit
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทาง และเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยสํ า หรั บ
(CoAg level)
ผูบริหารเดินทางไปตางประเทศ (ระดับแผนความรวมมือ หรือระดับ
กระทรวง)
3.4.2 International, Technical
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับการให
Assistance
ความชวยเหลือทางเทคนิคไปตางประเทศ
3.4.3 International, Study Visit
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทาง และเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยสํ า หรั บ
การศึกษาดูงานตางประเทศ
3.4.4 International,
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับการเขา
Training/Workshop/Conference
ร ว มการฝ ก อบรม/การฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/การสั ม มนา ใน
ตางประเทศ
3.5 คาใชจายการเดินทางอื่นๆ (Other
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ
Travel Expenses)
3.5.1 Local Transportation for MOPH / จํานวนเงินยอดรวมคาใชจายการเดินทางสําหรับเจาหนาที่กระทรวง
BMA / Project Staff
/ กทม. / และเจ าหนา ที่โ ครงการในพื้ น ที่ ที่ อยู ในจั ง หวัด เดี ย วกั น
สําหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลใหถือเปนเขตพื้นที่เดียวกัน เชน
คาแท็กซี่ คาเชารถ คาน้ํามัน ฯลฯ
3.5.2 Other Travel
จํานวนเงินยอดรวมคาใชจายการเดินทางอื่น ๆ
หมวด 4 ครุภัณฑ (Equipment) เปนคาใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑ
หมวด

คําอธิบาย

4.1 IT Equipment
4.2 Lab and Medical Equipment

คาใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพท
สํานักงาน อุปกรณระบบเครือขาย, Portable drive ฯลฯ)
คาใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการหรือเครื่องมือแพทย

4.3 Office Equipment

คาใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑสํานักงาน

4.4 Other Equipment

คาใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑอื่นๆ

หมายเหตุ :

1. บันทึกแยกแตละรายการ
2. ครุภณ
ั ฑอางอิงตามระเบียบราชการ

หมวด 5 วัสดุ (Supplies) เปนคาใชจายเพื่อซื้อวัสดุ
หมวด

คําอธิบาย

5.1 IT Supplies
5.2 Lab and Medical Supplies

คาใชจายเพื่อซื้อวัสดุดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน หมึกพิมพ แผน CD ซอฟทแวร Handy drive ฯลฯ คาตออายุ
ซอฟทแวร คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
คาใชจายเพื่อซื้อวัสดุหองปฏิบัติการหรือวัสดุทางการแพทย

5.3 Office Supplies

คาใชจายเพื่อซื้อวัสดุสํานักงาน

5.4 Other Supplies
หมายเหตุ :

คาใชจายเพื่อซื้อวัสดุอื่นๆ เชน lab cleaning supplies หลอดไฟ
น้ํายาทําความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
1. กรณีวัสดุราคารวมเกิน 1,000 USD ใหแจกแจงคาใชจายตอหนวยในแตละรายการ
2. หมวด 5 วัสดุ (Supplies) อางอิงตามระเบียบราชการ

หมวด 6 สัญญาจาง (Contractual) เปนคาใชจายเพื่อการจาง
หมวด

คําอธิบาย

6.1 Consultant
6.2 Contract

คาใชจายเพื่อจางที่ปรึกษา
คาใชจายเพื่อจางเหมางาน / คาเชาสํานักงาน (สถานที่)

หมวด 8 คาใชจายอื่น ๆ (Other) เปนคาใชจายเพื่อการอื่น ๆ นอกเหนือจากหมวดที่ 1 - 7
หมวด
8.1 การประชุม (Meeting)
8.1.1 Meeting, Participation Support
Cost and Per Diem

คําอธิบาย

บันทึกแยกแตละโครงการ
จํานวนเงินยอดรวมคาเบี้ยประชุมสําหรับผูเขารวมประชุมทุกสังกัด
รวมทั้ งเบี้ย เลี้ยงเหมาจายผู เขาร วมประชุมคนนอกพื้นที่ และคา
เดิ น ทางของเจ า หน า ที่ น อกสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กรุ ง เทพมหานคร (ไม ร วม การฝ ก อบรม/ การฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร/ การสั ม มนา/ การศึ ก ษาดู ง าน/ การเดิ น ทางไป
ตางประเทศ)
8.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Capacity บันทึกแยกแตละโครงการ
Building)
8.2.1 Capacity Building, Study Visit
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพื่อเขารวม
การศึกษาดูงานตางพื้น ที่สําหรับ เจาหนาที่น อกสังกัด กระทรวง
สาธารณสุ ข /กรุ ง เทพมหานคร (ไม ร วม การฝ ก อบรม/การ
ฝก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/การสั ม มนา/การเข า ร ว มประชุ ม /การ
เดินทางไปตางประเทศ)

หมวด
8.2.2 Capacity Building, Training/
Workshop/ Conference

คําอธิบาย

จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เพื่อเขารวม
การฝ กอบรม/ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การสัมมนาสําหรับ
เจาหนาที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร (ไม
รวม การเขารวมประชุม/ การเดินทางไปตางประเทศ)
8.2.3 Capacity Building, Resource Person จํานวนเงิน ยอดรวมคา เดิน ทาง และเบี้ย เลี้ย งเหมาจา ยสํา หรั บ
วิทยากรนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข/ กรุงเทพมหานคร คาตอบแทนวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิ สําหรับบุคลากรทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวง
8.3 การปฏิบัติงานภาคสนาม ลงพื้นที่ ตรวจ บันทึกแยกแตละโครงการ
เยี่ยม ติดตามประเมินผล (Field Work)
8.3.1 Field Work, Monitoring and
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพื่อตรวจ
Evaluation/ Audit
เยี่ ย ม ติ ด ตามประเมิ น ผลต า งพื้ น ที่ ภ ายในประเทศ สํ า หรั บ
เจาหนาทีน่ อกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร
8.3.2 Field Work, Other
จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจายเพื่อเดินทาง
ลงพื้ น ที่ ภ ายในประเทศด า นอื่ น ๆ สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ น อกสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ
8.3.3 Field Work, Outbreak Investigation จํานวนเงิน ยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ย เลี้ยงเหมาจายเพื่อการ
สอบสวนโรคตางพื้นที่ภายในประเทศ สําหรับเจาหนาที่นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ
8.3.4 Field Work, Research Project/
จํานวนเงิน ยอดรวมคาเดินทาง และเบี้ย เลี้ยงเหมาจายเพื่อการ
Surveillance / Health Situation Analysis วิจัย/สํารวจ/วิเคราะหส ถานะสุขภาพ ตางพื้นที่ภายในประเทศ
สํ า ห รั บ เ จ า ห น า ที่ น อ ก สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข /
กรุงเทพมหานคร
8.4 การเดินทางไปตางประเทศ
บันทึกแยกแตละโครงการ
(International Travel)
8.4.1 International, Executive Visit
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทางและเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยสํ า หรั บ
ผู บ ริ ห ารเดิ น ทางไปต า งประเทศ สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ น อกสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข/ กรุงเทพมหานคร
8.4.2 International, Technical Assistance จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับการ
ใหความชวยเหลือทางเทคนิคในตางประเทศ สําหรับ เจาหนาที่
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร
8.4.3 International, Study Visit
จํ า นวนเงิ น ยอดรวมค า เดิ น ทางและเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยสํ า หรั บ
การศึกษาดูงานตางประเทศ สําหรับเจาหนาที่นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร
8.4.5 International, Training/ Workshop/ จํานวนเงินยอดรวมคาเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับการ
Conference
เขา รว มการฝก อบรม/การฝก อบรมเชิง ปฏิบั ติก าร/การสัม มนา
ตางประเทศ สําหรับเจาหนาที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพมหานคร

หมวด

คําอธิบาย

8.5 Resource Person / Expert

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ (ตามคําสั่งแตงตั้ง)

8.5.1 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ (Resource
Person / Expert)

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสวนรวมทางวิชาการ
ในการชวยเหลือทางวิชาการ หรือประเมินผลงานทางวิชาการ

8.6 บริการทางหองปฏิบัติการ (Lab
Service)

บันทึกแยกแตละโครงการ

8.6.1 Lab/ Specimen Service and
Transportation
8.7 Registration Fee

คาใชจายเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ เชน การเก็บ ขนสง และตรวจ
ตัวอยางสิ่งสงตรวจ
บันทึกแยกแตละโครงการ

8.7.1 Registration Fee (Domestic)

คาลงทะเบียน การประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในประเทศ สําหรับ
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข /
กรุงเทพมหานคร
คาลงทะเบียน การประชุม/อบรม/สัมมนา ตางประเทศ สําหรับ
บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข /
กรุงเทพมหานคร
บันทึกแยกแตละโครงการ

8.7.2 Registration Fee (International)
8.8 เงินสนับสนุนองคกร/โครงการ
(Contribution/Support for Other
Projects/Activities)
8.8.1 Contribution/ Support for Other
Projects/ Activities / Management
8.9 คาติดตอสื่อสาร (Communication
Cost)

เงินสนับสนุนองคกร/ โครงการ ในการบริหารจัดการ
(Cost Sharing) สําหรับ Co-Unit
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ

8.9.1 Communication Cost
8.10 คาสาธารณูปโภค (Utility)

คาไปรษณีย, คาโทรศัพท (ทั้งในและตางประเทศ),
คาอินเตอรเน็ต
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ

8.10.1 Utility
8.11 คาบํารุงรักษา (Maintenance Cost)

คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ

8.11.1 Maintenance Cost
8.12 คาสวนตางอัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange Rate Management)

คาบํารุงรักษา เชน คาซอมบํารุง
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ

8.12.1 Exchange Rate Management
8.13 คาใชจายอื่นๆ (Other Expenses)
8.13.1 Other, Accreditation Fee
8.13.2 Other, Cleaning Service Fee

คาสวนตางอัตราแลกเปลี่ยน
บันทึกจํานวนเงินยอดรวมทั้งโครงการ
คาธรรมเนียมรับรองคุณภาพ
คาจางทําความสะอาด

หมวด

คําอธิบาย

8.13.3 Other, Compensation for Project
Activity

- คาตอบแทน/คาเสียเวลา ในการเขารวม โครงการวิจัย หรือเขา
รวมกิจกรรมโครงการ รวมทั้งคาประกันสุขภาพสําหรับอาสาสมัคร
ในโครงการ
- คาตอบแทนสําหรับอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในโครงการ
คาธรรมเนียมพิจารณาจริยธรรมงานวิจยั
คาเบี้ยประกันยานพาหนะ
คาธรรมเนียมตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร

8.13.4 Other, EC Submission Fee
8.13.5 Other, Car Insurance Fee
8.13.6 Other, Manuscript Submission
Fee
8.13.7 Other, Printing Fee

คาพิมพ/ถายเอกสาร ที่ไมเกี่ยวของกับการจัดประชุม เชน คาพิมพ
แบบสํารวจ/แผนพับ/คูมือ เปนตน
8.13.8 Other, Public Promotion Fee
คาใชจายในการประชาสัมพันธ
8.13.9 Other, Shipping/ Transportation Fee คาจัดสง / ขนสง
8.13.10 Other, Textbooks/Guidelines for คาตํารา/หนังสือ
References
8.13.11 Other, Translation Service Fee คาจางแปล/ลาม/การถอดเทป
8.13.12 Other, Facilities Fee
คาบริหารจัดการประชุม และคาใชจายอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
สําหรับการประชุม อบรม สัมมนา เชน
คาเชาอินเตอรเน็ตในการประชุม คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ
สําหรับการประชุม
8.13.13 Rental Fee
คาเชาตางๆ เชน เครื่องถายเอกสาร ครุภัณฑทางการแพทย ตูเก็บ
เอกสาร ฯลฯ
**ตองมีสัญญาเชา**
8.13.14 Other, Other Expense
คาใชจายอื่นๆ ที่ไมไดกลาวไวขางตน เชน คาตอบแทนวิชาชีพ

