
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  5  จังหวัดนครราชสีมา  
  หลักเกณฑและกรอบอัตราการเบิกคาใชจายในการปฏิบตัิราชการปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

--------------------------------------------------------------- 
เนื่องจาก ปงบประมาณ  2555  กรมควบคุมโรค  ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณ  และสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ไดรับจัดสรรงบประมาณลดลงจากเดิม  ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ   
จึงขอใหกลุม/ฝาย  จัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา  ใหมีความสําคัญ(Priority) ลําดับสุดทาย  โดยใชเกณฑ
ตอไปนี้  เปนแนวถือปฏิบัติ  
หมวด  1.  หลักเกณฑการจัดประชุม / อบรม / สมัมนา 

ในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ   2555   ใหจัดการประชุม   อบรม สัมมนาเฉพาะในเขตอาํเภอ
เมือง จังหวดันครราชสีมา   โดยคาใชจายใหเปนไปตามอัตราที่ สคร.5   กําหนด   ในรอบ  6  เดือนหลังหากมี
การประชุมนอกพื้นที่ จะตองนําเสนอทุกวนัพฤหัสที่ 3 ของเดือน  
หลักเกณฑการจัดประชุมภายในหนวยงาน และสถานที่เอกชน  

1. การจัดในสถานที่เอกชน  จะตองอยูภายในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
1.1 กลุมเปาหมายเปนบุคคลภายในหนวยงาน  สคร. 5   

1.1.1 ใหจดัที่หองประชุมของหนวยงาน    สคร.5    เปนหลัก   
                     1.1.2  ในกรณีทีก่ารประชุม / อบรมนั้น   หากจัดภายในหนวยงานอาจไม   บังเกิด   
                                ผลดี   ขอใหผูรับผิดชอบจัดการประชุม / อบรมจัดทําคําชี้แจงเหตุผล  ความ  
                                จําเปนตอผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เพื่อ  
                                พิจารณาการจัดในสถานที่เอกชน  

1.2  กลุมเปาหมายเปนบุคคลภายนอกหนวยงาน  สคร. 5  ใหจัดที่หนวยงานเอกชน  ทั้งนี้โดยประหยัด 
1.3 สําหรับการประชุมภายในกลุมที่มีการทําแผนเบิกคาอาหารกลางวันและอาหารวาง  ใหจัดไดไมเกิน 

6 คร้ัง ตอป ทั้งนี้ตองประชุมอยางนอยครึ่งวัน   และหลังจากประชุม เสร็จแลวตองสรุปรายงาน
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  ภายใน 7 วัน 

2.  การแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดประชุม/สัมมนา   
2.1  ในกรณีผูเขาประชุม / อบรมมีจํานวนนอยกวาหรือเทากับ 50 คนใหแตงตั้ง                          
        ได ไมเกิน 5   คน  
2.2   ในกรณีผูเขาประชุม / อบรมมีจํานวนมากกวา  50  คน ขึ้นไป  ถึง 100   คน     ให  
          แตงตั้งไดไมเกิน   10   คน   
2.3 ในกรณีผูเขาประชุม / อบรมมีจํานวนมากกวา 100 คน ใหแตงตั้งไดไมเกิน 20  คน   

3. หลักเกณฑการจัดทําเสื้อ และกระเปา  
- ในการจดัประชุม   อบรม  สัมมนา / หรือรณรงคทั่วไป งดจัดทําเสื้อ และกระเปา ยกเวนการ

รณรงคใหญๆ   ผูอํานวยการฯ  จะพจิารณาเปนราย ๆ   ไปตามความเหมาะสม  
 
 



4. คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม  
-    วัสดุที่ใชในการจัดประชมุตองตั้งงบประมาณในโครงการ  โดยใหจดัทําแผนการใช     
      วัสดุโดย  ระบุรายการและจํานวน  เมือ่จะใชใหทําบนัทึกเบิกจายจากงานพัสดุซ่ึง   
      งานพัสดุจะเปนผูจดัหาให   โดยพัสดตุองตรวจสอบความเหมาะสมสิ่งที่เบิกทั้ง  
      ปริมาณและการนํามาใชในที่ประชุม 
- ในการจดัประชุม / อบรม ถามีการถายเอกสารใหสงตนฉบับลวงหนาอยางนอย 3  วนั และหาก

จําเปนตองถายเอกสาร ในระหวางการประชุมงานพัสดจุะดําเนินการให 
- หนวยงานมนีโยบายลดการใชเอกสารประกอบการประชุม (PAPER  LESS)  จึงขอให

ดําเนินการตามความเหมาะสม 
- การสรุปคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม ใหสรุปผลการดําเนนิงาน ตามแบบฟอรมการเงิน

ฯ  ใหเสร็จสิ้นภายใน  10  วนัหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม ถาเพิกเฉยจะดําเนินการตามระเบียบฯ  
         5.   หลักเกณฑการคิดงบประมาณรายจาย การประชุม / อบรม / สัมมนา   

5.1 คาสมนาคุณวทิยากรบุคคลภายนอก  (วิทยากรไมสังกดักรมควบคุมโรค ) 
5.1.1 ระดับตน ระดบักลาง   อัตราไมเกิน     600.-   บาท/ช่ัวโมง  
5.1.2 เอกชน           อัตราไมเกิน 1,200.-   บาท/ช่ัวโมง   

5.2 คาสมนาคุณวทิยากรบุคคลภายใน  (วิทยากรสังกัดกรมควบคุมโรค )     
    5.2.1   บรรยาย/อภิปราย  

        อัตราไมเกิน  600.-  บาท/ช่ัวโมง  (จายไดไมเกิน 3 ช่ัวโมง / คน / วัน) 
 5.2.2    การฝกอบรมที่มีลักษณะแบงกลุม   (วิทยากรไมเกินกลุมละ  2  คน) 

      วิทยากรหลัก 300.- บาท/ช่ัวโมง (ไมเกนิ 3 ช่ัวโมง/คน/วัน) 
      วิทยากรรอง 200.- บาท/ช่ัวโมง ไมเกนิ 3 ช่ัวโมง/คน/วัน)  
* ทั้งนี้คาวิทยากรรวม ไมเกินวันละ 9,000 บาท 
* จํานวนกลุม พิจารณาตามความเหมาะสม แปรตามจํานวนผูเขาประชุม 
* สําหรับคาวิทยากรที่ตั้งไวในโครงการทัง้ภายนอก / ภายใน ใหยืมเงินทดรองกอน  
หมายเหตุ :-  กอนการประชมุ 1 สัปดาห ใหผูจัดสงสรุปรายละเอียดคาใชจายของ
วิทยากร และรายชื่อวิทยากร และรายชื่อคณะทํางานพรอมแนบตารางการอบรม สง
พรอมเอกสารการยืมเงินใหงานการเงิน ตรวจสอบกอน  

5.3 คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม 
5.3.1 การจัดในหนวยงาน (สคร.5 นม.)   

                                         คาอาหารกลางวนัและอาหารวาง 2 มื้อ   รวม  130  บาท  ตอคน 
                                        (สําหรับคาอาหารในการจัดประชุมใหฝายบรหิารเปนผูรับผดิชอบและเบิกจาย) 

5.3.2 การจัดในสถานที่เอกชน  (โรงแรม)  มีรายละเอียดดังนี้  
     -   คาอาหารกลางวัน  รวมอาหารวางและเครื่องดื่ม  2  มื้อ  ไมเกิน  280.-  บาท / 

          คน/วัน 



      -   กรณีเล้ียงอาหารมื้อเยน็ไมเกนิ  250.-  บาท / คน /วนั   ( รวม Soft drink )                 
      -   การจัดประชุมเกิน  1  วันขึ้นไป  ใหเล้ียงอาหารเยน็ไมเกิน  1  มื้อ (ในเมือง) 
           (หากมีความจําเปนตองเลี้ยงมื้อเย็นเกิน 1 วัน เนื่องจากสถานที่ไมสะดวกใน 

           การออกไปรับประทานอาหารนอกโรงแรมเองได ใหผูจัดเลี้ยงอาหารเยน็วัน 
           ตอไปมื้อละไมเกิน  200 บาท/วัน) 

5.4 คายานพาหนะ 
   จายตามคารถโดยสารเทาที่จายจริง  หรือตามประมาณการดังตอไปนี้ 

5.4.1 จังหวดันครราชสีมา         อัตรา                 300.-    บาท/คน 
5.4.2 จังหวดัชัยภูมิ, บุรีรัมย อัตรา                 500.- บาท/คน 
5.4.3 จังหวดัสุรินทร  อัตรา                 600.-   บาท/คน 

5.5 คาน้ํามนัเชื้อเพลิงของ สคร.,  ศตม., นคม.มีรายละเอียด ดังนี ้  
5.5.1 อําเภอปากชอง อัตรา  1,000.- บาท/คนั 
5.5.2 จังหวดับุรีรัมย อัตรา  1,200.- บาท/คัน 
5.5.3 จังหวดัชัยภูม ิ อัตรา  1,200.- บาท/คัน 
5.5.4 จังหวดัสุรินทร อัตรา  1,800.- บาท/คัน 

5.6 คาเบี้ยเล้ียงเดนิทางเหมาจาย 
ขาราชการประเภท/ระดับ อัตรา 

(บาท/วัน/คน) 
-ท่ัวไป              ระดับอาวุโสลงมา 
-วิชาการ           ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 
-อํานวยการ      ระดับตน 
 

 
240 

-ท่ัวไป               ระดับทักษะพิเศษ 
-วิชาการ            ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
-อํานวยการ       ระดับสูง 
-บริหาร             ระดับตน/สงู 
 

 
270 

                 
5.7 กรณีมีการเลี้ยงอาหารผูเขาประชุม 

                               การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและโครงการใดที่ไมมีการเลีย้งอาหาร 
                         การเบิกคาใชจายไปราชการไดตามสิทธิ์โดยแนบโครงการฯ  ไปดวย 

5.8 กรณีการเดินทางไป-กลับ  ในวันเดียวกัน ถานับเวลาเดนิทางไป-กลับ  เกิน  6  ช่ัวโมงขึน้ไป
ใหถือเปนครึ่งวันและเบิกคาเบี้ยเล้ียงไดคร่ึงหนึ่งของอัตราคาเบี้ยเล้ียง 



5.9 คาท่ีพัก 
5.9.1 วิทยากรไมเกนิหองละ             1,000.- บาท/คืน 
5.9.2 ผูเขารับการอบรมอัตราไมเกินหองละ  1,000.- บาท/คืน 

                  *** หมายเหตุ: - เกณฑนี้ใชทั้งเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ เชน สปสช., สสส., NLR    
                                             ยกเวน  Global  Fund,  TUC  ที่มีระเบียบเบิกจายกําหนดไว  

หมวด   2.  หลักเกณฑการไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  
 1.   คาท่ีพักลักษณะเหมาจาย   (ไมตองมีใบเสร็จรับเงิน) 

 
ขาราชการประเภท/ระดับ 

พื้นท่ีในเขตรบัผิดชอบ  
อัตรา (บาท/วัน/คืน) 

พื้นท่ีนอกเขต
รับผิดชอบ      
 อัตรา (บาท/วัน/คืน) 

 
 
-ท่ัวไป              ระดับอาวุโสลงมา 
-วิชาการ           ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 
 

 
500 

 
600 

-วิชาการ            ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
-อํานวยการ       ระดับสูง 

600 1,200 
 

 
2.   คาท่ีพักลักษณะจายจริง  (ใชใบเสร็จรับเงิน/Folio)  

 
ขาราชการประเภท/ระดับ 

พื้นท่ีในเขต
รับผิดชอบ 

อัตรา (บาท/วัน/
คน) 

พื้นท่ีนอกเขต
รับผิดชอบ 

อัตรา (บาท/วัน/
คน) 

 

 
หมายเหตุ 

-ท่ัวไป         ระดับอาวุโสลงมา 
-วิชาการ      ระดับชํานาญการพิเศษลงมา 
 

500 
1,000 

600 
1,200 

พักคู 
พักเดี่ยว  กรณีไม
เหมาะสมหรือมีเหตุ
จําเปนไมอาจพักรวมกัน
กับผูอ่ืนได 

-วิชาการ       ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
-อํานวยการ   ระดับสูง 
 

1,000 
 

1,200 
 

พักเดี่ยว 
 



 
    3.   กรณีพนักงานขับรถยนต ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว (เบกิจากตนสังกดั) 

 
พนักงานขับรถยนต/ลูกจางประจํา/ลูกจาง

ชั่วคราว 

พื้นท่ีในเขตรบัผิดชอบ  
อัตรา (บาท/วัน/คน) 

พื้นท่ีนอกเขรับผิดชอบ  
    อัตรา (บาท/วัน/คน) 

 
 
คาท่ีพักลักษณะเหมาจาย 
 

 
500 

 
600 

 
กรณีไมสามารถเบิกคาท่ีพักลักษณะเหมาจาย
ไดใหเบิกคาท่ีพักลักษณะจายจริง 
(ใชใบเสร็จรับเงิน/Folio) 
 

 
 

800 

 
 

1,000 
 

             4.  การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
            ในโครงการใหตั้งคาน้ํามัน และเบกิจายตามโครงการที่ตั้งไว (โดยประหยัด)                          
4.1 สําหรับการคํานวณ  และเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศตม. ในการปฏิบัติงาน                             
ใหอัตราวนัละไมเกิน 500  

                4.2   สําหรับการคํานวณคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ของ สคร. ใหอัตราวันละไมเกิน 600  บาท 
     * อนึ่ง คาน้ํามันเชื้อเพลิงใหตั้งงบไวที่โครงการ แตการเติมน้ํามันในการไปปฏิบัติงานใหใช        
เชลล การดแทนการยืมเงนิ และงานการเงินฯจะเบกิจายจากงบโครงการฯเอง  
     * ระเบียบนี้ใชท้ังเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     5. สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนกังานขบัรถยนตใหคดิงบประมาณรวมกับ 
         โครงการดวย  

  6. การไปราชการเพื่อประชุม / อบรม / สัมมนา ท่ีตองเบิกคาใชจายจากตนสงักัด (สคร. 5)             
คาท่ีพัก      - ถาไปประชุมวิชาการ/ อบรม /สัมมนา ไมสามารถเบิกคาท่ีพักเหมาจายได โดยตองมี           
ใบเสร็จคาที่พกั  มาเบิก  ยกเวนทางผูจัดไมไดกําหนดที่พกัใหจึงจะเบกิเหมาจายได,  

   สําหรับการเบิกเหมาจายได     เฉพาะกรณีการไปประชุมบริหารหรือประชุมราชการ     
    ยกเวนพนักงานขับรถยนตสามารถเบิกเหมาจายได 

                       - ในพืน้ท่ีเขตรับผิดชอบ 
6.1  ถาผูจัดการประชุม/อบรม กําหนดใหพกัคางโรงแรมซึ่งเปน 

         สถานที่ประชุม  การคิดอัตราที่พักใหเปนไปตามอัตราของโรงแรมที่พักนั้น 
 
 



6.2  ถาผูจัดการประชุม/อบรมไมไดกําหนดใหพกัในสถานที่จัดประชมุ การคิดคาที่พัก 
        ใหเปนไปตามอัตราในการไปปฏิบัติราชการ  ( ตามอตัรา ในหมวด 2 ขอ 2)  มีใบเสร็จ
            - พื้นท่ีนอกเขตรับผดิชอบ 

     กรุงเทพฯ กรณีประชุม  1  วัน      
              -      ถาไปประชุมเกิน 2 คน ใหไปรถราชการโดยไปเชา-เยน็กลับ ไมใหเบกิคาเชาที่พักอน

    การประชุม  
       -     ถาไปประชุม 1 - 2 คน     ใหไปโดยรถโดยสารประจําทางและอนุญาตใหพกัคางได    

                                       (ถาประสงค) และเบิกคาที่พักตามจายจริงกอนประชุม 1 วัน หองละไมเกิน 1,200.-บาท 
                                        ตอคืนพรอมใบเสร็จ  

กรุงเทพฯ  กรณีประชุมมากกวา  1 วัน 
-     ใหเบกิคาเชาที่พักตามจายจริง ในอัตราหองละ ไมเกนิ 1,200.-บาท พรอมใบเสร็จ โดย

ถาไปประชุมไมเกิน 2 คน และไปรถราชการไมใหเบกิคาที่พักกอนวันประชุม แตถา
ไปประชุมไมเกิน 2 คน และไปรถโดยสารประจําทางอนญุาตใหเบิกคาที่พักกอนวัน
ประชุมได   (ถาประสงค) 

        - จังหวดัอื่นๆ นอกเหนือกรุงเทพฯ  ใหเบิกคาที่พักอัตราหองละไมเกิน 1,000 บาท / คืน 
              พรอมใบเสร็จ 

 7.  คายานพาหนะกรุงเทพฯ คารถยนตรับจาง (แท็กซี่)เที่ยวละไมเกนิ 250.- บาท คารถสามลอเครื่อง               
เที่ยวละไมเกนิ 150.- บาท ถากรณีที่เกินกวาอัตราที่กําหนดไวใหบนัทกึชี้แจงเหตุผลดวย 

                8.  การยืมเงินทดรองราชการ ใหขอยืมไดตามจํานวนที่ไมเกินคาใชจายจริงในการไปราชการ นั้น 
                 เงินที่ยืมไปใหผูยมืสงใบสาํคัญภายใน 15 วนันับ จากวันกลบัมาถึง 

   9.  การไปราชการโดยรถยนตของทางราชการ ใหพนักงานขับรถยนตรับ-สง ที่บานสําหรับผูที่ไป 
     ปฏิบัติราชการดวย 

10. การเดินทางโดยเครื่องบนิ ระยะทางเกิน  400  กิโลเมตร   
     ผูมีสิทธิ   ไดแก ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญงานขึ้นไป  และระดับชํานาญการ ขึ้นไป   

 ผูไมมีสิทธิขึน้เครื่องบิน   ไดแก ขาราชการระดับปฏิบัติงาน  และระดบัปฏิบัติการ    
          ยกเวน  กรณีมีความจําเปนเรงดวนเพือ่ประโยชนแกทาง   ตองขออนุมัติอธิบดี  

                                       ไปราชการหลายคน จัดรถยนตไปสงที่สนามบินสุวรรณภูม ิ
11.  กรณีรถยนตราชการไมเพียงพอในการปฏิบตัิงาน ใหใชบริการเชารถยนตเอกชน  ในอัตราไมเกนิ
วันละ 1,800 บาท/วัน/คัน   ทั้งนี้การเชารถยนตเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เทานั้น 
12. กรณีเงินนอกงบประมาณ เชน สปสช. , สสส., Global Fund , TUC., NLR ฯลฯ ถามีแผนใช            
รถยนตไปปฏิบัติงานใหทําแผนเชารถยนตเอกชนดวย ในอัตราไมเกินวนัละ 1,800 บาท/วัน/คัน   

หมายเหตุ :- ในการขออนุมตัิใชรถราชการ ใหแนบสําเนาใบขออนุมตัิราชการ / เร่ืองเดิม ที่ผานการตรวจสอบ
จากกลุมสงเสริมฯ ถึงงานยานพาหนะดวยทุกครั้ง  



หมวด  3  หลักเกณฑเรื่องอื่นๆ 
1. คาท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  

- หากมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเปนคาที่ปรึกษาในโครงการวิจัย ที่เปนบุคคลภายนอก 
ใหตั้งครั้งละไมเกิน 2,000 บาท แตรวมกันไดไมเกินรอยละ 10  ของวงเงินงบประมาณของ 
โครงการวิจัย  ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกลาวตองเปนโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 
กรมควบคุมโรค โดยตรง  และจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
ของหนวยงาน 

2. หลักเกณฑการจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ   และกําหนดราคากลาง  
- การจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหคณะกรรมการพัฒนาวิชาการเปนผูพิจารณา 

เร่ืองที่เหมาะสม เชน ไดรับรางวัล หรือโครงการวิจัยที่กรม จัดสรรงบประมาณให โดยจัดทาํได
ไมเกินเรื่องละ 10 เลมๆ ละ ไมเกิน 100  บาท สําหรับรายงานการประชุมที่มีความสําคัญ อาจ
พิจารณาจัดทํารูปเลมเผยแพรไดโดยใช Copy print โดยใชหลักเกณฑการคิดงบประมาณ
รายจายในการปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5   สวนกรณีนอกเหนือจากระบุ
ขางตนตองเปนนวัตกรรมใหม   เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน   นโยบายใหมๆ   ของ
กระทรวง โดยเสนอคณะกรรมการพัฒนาวิชาการพิจารณา  

3. ผลงานวิจัยท่ีดาํเนินการเสร็จสิ้นแลวในปงบประมาณนั้นๆ  
-     นําเสนอผลงานวิจยัเพื่อใหผูเชี่ยวชาญวิพากย และปรับแกไขกอนที่จัดสงตนฉบบั เพื่อ 
จัดพิมพรวมเลมวิจยัของ สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่  5  นครราชสีมา    สําหรับผูที่       
จัดเตรียมนําเสนอผลงานวิจยัไปนําเสนอในระดับเขตขึ้นไป    ใหเบกิคาตอบแทนนอกเวลา
ราชการ เปนคาจัดเตรียมนําเสนองานวิจยัเร่ืองละ  1,000.-บาท/ป           
             * โดยเบิกผานทางงานพัฒนาวิชาการ  เฉพาะโครงการวิจัยท่ีอยูในแผนปฏบิัตงิาน 

 

4. หลักเกณฑการพิจารณาสงเสริม ( Incentive ) หัวหนากลุม / ฝาย  
- เนื่องจากปจจุบันการดําเนินงานของแตละกลุมโรค คอนขางหนัก โดยเฉพาะ หัวหนา 
กลุมจะตองรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมาย และควบคุม กํากับงบประมาณ ดังนั้น เพื่อเปน
ขวัญ กําลังใจ ที่ประชุมมีมติใหคาตอบแทนดังนี้ 

      -ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนากลุมใหญ  (เจาหนาที่ตั้งแต  5  คนขึ้นไป/รวมหัวหนาฯ)    
        ปละ 2,000  บาท  
      -หัวหนากลุมเล็ก (จนท.ตั้งแต 4 คนลงมา/รวมหนัวหนาฯ) ปละ  1,000.-บาท 

                                -โดยใหรวมจายใหส้ินเดือนกันยายน ของป   เบิกจายจากเงินสวัสดิการ  
 
 
 
 



5. หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลาในการบันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูล  
5.1 โครงการประเมินผลใหเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เร่ืองละ 3,000   บาท 

แต ทั้งนี้ จะตองมีแบบสอบถาม 400  ชุด ขึ้นไป โดยจะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เทานั้น  

5.2  งานวิจยัใหเบกิคาตอบแทนนอกเวลาราชการในการบนัทึก   และวิเคราะหขอมูลงานวิจัย    
        เร่ืองละ  3,000   บาท (หมายเหตุ) เฉพาะงานวิจยัทีใ่ชเงินงบประมาณของ สคร.5 มิใชหมวด     
        รายจายอืน่ 
*ท้ังนี ้จายเฉพาะงานวิจัยท่ีไมไดตั้งคาตอบแทนไว 

6. การประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ  
        เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับโครงการประชุม อบรม
สัมมนา เชิงปฏิบัติการหรือโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกับการประชุมฯ ที่ใชวงเงินตั้งแต 
300,000 บาทขึ้นไป ใหมกีารประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพตามหลกัเกณฑทางวิชาการ และ
สรุปผลการประเมินจดัทําเปนรูปเลมเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น สวนการประเมินผล
โครงการตามหลักเกณฑของกรมควบคุมโรค ยังคงดําเนนิการเหมือนเดิม 

7. การพัฒนาผลงานวชิาการหรือ ผลงานวิจัย  
       เพื่อใหการพัฒนาผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยของหนวยงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
ดังนั้นแตละกลุมยุทธศาสตรตองพัฒนาผลงานวิชาการหรือผลงานวิจยั อยางนอย 1 เร่ืองตอกลุม
ภายในระยะเวลา 2 ป   ทั้งนี้ ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยตองสอดคลองกับแผนทีว่จิัยของ
หนวยงาน   (Research Map)  
 
 
 
 

                                                      *********************************** 
 


