
 
 

ประกาศสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  จังหวัดนครราชสีมา  
เร่ือง  หลักเกณฑการคิดงบประมาณรายจายในการปฏิบตัิราชการปงบประมาณ  2554 

--------------------------------------------------------------- 
เนื่องจากปงบประมาณ  2553  กรมควบคุมโรค  ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณ และ สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 5  นครราชสีมา ไดรับจัดสรรงบประมาณลดลงจากเดิม ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณจึง
ขอใหกลุม / ฝาย จัดกิจกรรม ประชุม / อบรม / สัมมนา ใหมีความสําคัญ (Priority ลําดับสุดทาย โดยใหใชเกณฑ 
ตอไปนี้ เปนแนวถือปฏิบัติ  
หมวด  1.  หลักเกณฑการจัดประชุม / อบรม / สมัมนา 

ในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ   2554   ใหจดัการประชุม   อบรม สัมมนา เฉพาะในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   โดยคาใชจายใหเปนไปตามอัตราที่ สคร.5   กําหนด   ในรอบ  6  เดือนหลัง 
หากมีการประชุมนอกพื้นที่ จะตองนําเสนอทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน  
 
หลักเกณฑการจัดประชุมภายในหนวยงาน และสถานที่เอกชน  

- การจัดในสถานที่เอกชนจะตองอยูภายในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
1.1 กลุมเปาหมายปนบุคคลภายในหนวยงาน  สคร. 5   

1.1 ใหจัดที่หองประชุมของหนวยงาน  สคร.5  เปนหลัก   
       1.1.2   ในกรณีที่การประชุม / อบรมนั้น  หากจัดภายในหนวยงานอาจไมบังเกิดผลดี   

ขอใหผูรับผิดชอบจัดการประชุม / อบรมจัดทําคําชี้แจงเหตุผล ความจําเปนตอผูอํานวยการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เพื่อพิจารณาการจัดในสถานที่เอกชน  

1.2 กลุมเปาหมายปนบุคคลภายนอกหนวยงาน  สคร. 5  ใหจัดที่หนวยงานเอกชน   
               ทั้งนี้โดยประหยัด 

1.3 สําหรับการประชุมภายในกลุมที่มีการทําแผนเบิกคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 
               ใหจัดไดไมเกิน 6 คร้ัง ตอป ทั้งนี้ตองประชุมอยางนอยครึ่งวัน   และหลังจากประชุม 
                เสร็จแลวตองสรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ภายใน 7 วนั 

2. การแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดประชุม/สัมมนา   
2.1       ในกรณีผูเขาประชุม / อบรมมีจํานวนนอยกวาหรือเทากับ 50 คนใหแตงตั้งได   
            ไมเกิน     5   คน  
2.2       ในกรณีผูเขาประชุม / อบรมมีจํานวนมากกวา   50  คน ขึ้นไป   ถึง  100   คน  

                 ใหแตงตั้งไดไมเกิน   10   คน   
2.3   ในกรณีผูเขาประชุม / อบรมมีจํานวนมากกวา 100 คน ใหแตงตั้งไดไมเกิน 20  คน   
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3. หลักเกณฑการจัดทําเสื้อ และกระเปา  

- ในการจดัประชุม   อบรม  สัมมนา / หรือรณรงคทั่วไป งดจัดทําเสื้อ และกระเปา ยกเวน 
การรณรงคใหญๆ   ผูอํานวยการฯ  จะพิจารณาเปนราย ๆ   ไปตามความเหมาะสม  
 

4. คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม  
- วัสดุที่ใชในการจัดประชุมตองตั้งงบประมาณในโครงการ  โดยใหจัดทาํแผนการใชวสัดุโดยระบุ

รายการและจํานวน  เมื่อจะใชใหทําบันทกึเบิกจายจากงานพัสดุซ่ึงงานพัสดุจะเปนผูจัดหาให  
       โดยพัสดตุองตรวจสอบความเหมาะสมสิ่งที่เบิกทั้งปริมาณและการนํามาใชในที่ประชุม 
- ในการจดัประชุม / อบรม ถามีการถายเอกสารใหสงตนฉบับลวงหนาอยางนอย 3  วนั และหาก

จําเปนตองถายเอกสาร ในระหวางการประชุมงานพัสดจุะดําเนินการให 
- หนวยงานมนีโยบายลดการใชเอกสารประกอบการประชุม (PAPER  LESS)  จึงขอใหดําเนินการ

ตามความเหมาะสม 
- การสรุปคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรม ใหสรุปผลการดําเนนิงาน ตามแบบฟอรมการเงินฯ  
      ใหเสร็จสิน้ภายใน  10  วันหลังเสร็จสิน้การฝกอบรม ถาเพิกเฉยจะดําเนินการตามระเบียบฯ  

                     
5. หลักเกณฑการคิดงบประมาณรายจาย การประชุม / อบรม / สัมมนา   

6.1 คาสมนาคณุวทิยากรบุคคลภายนอก 
6.1.1 ระดับตน ระดบักลาง อัตราไมเกิน    600.-   บาทตอชั่วโมง  
6.1.2 เอกชน      อัตราไมเกิน 1,200.-   บาทตอชั่วโมง   

6.2 คาสมนาคณุวทิยากรบุคคลภายใน  
6.2.1 วิทยากรสังกัดกรมควบคุมโรค 
  บรรยาย/อภปิราย 
    600.-  บาท/ชั่วโมง  (จายไดไมเกิน 3 ชั่วโมง / คน / วัน) 
  การฝกอบรมท่ีมีลักษณะแบงกลุม   (วิทยากรไมเกินกลุมละ  2  คน) 
  วิทยากรหลัก 300.- บาท/ชั่วโมง (ไมเกิน 3 ชั่วโมง/คน/วัน) 
     วิทยากรรอง 200.- บาท/ชัว่โมง ไมเกิน 3 ชั่วโมง/คน/วัน)  
* ท้ังนี้คาวิทยากรรวม ไมเกินวันละ 9,000 บาท 
* จํานวนกลุม พิจารณาตามความเหมาะสม แปรตามจํานวนผูเขาประชุม 
* สําหรับคาวทิยากรที่ตั้งไวในโครงการทัง้ภายนอก / ภายใน ใหยืมเงนิทดรองกอน  
หมายเหตุ :-  กอนการประชมุ 1 สัปดาห ใหผูจัดสงสรปุรายละเอียดคาใชจายของวิทยากร 
และรายชื่อวิทยากร และรายชื่อคณะทํางานพรอมแนบตารางการอบรม สงพรอมเอกสาร
การยืมเงินใหงานการเงิน ตรวจสอบกอน  
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6.3 คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม 

6.3.1 การจัดในหนวยงาน (สคร.5 นม.)   
   คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ   รวม  130  บาท  ตอคน 
  (สําหรับคาอาหารในการจดัประชุมใหฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบและเบิกจาย) 

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

                  คน/วัน 
            -   กรณเีล้ียงอาหารมื้อเย็นไมเกิน  250.-  บาท / คน /วัน   ( รวม Soft drink )                 
            -   การจัดประชุมเกิน  1  วันขึ้นไป  ใหเล้ียงอาหารเย็นไมเกิน  1  มื้อ (ในเมือง) 
                (หากมีความจําเปนตองเล้ียงมื้อเย็นเกนิ 1 วัน เนื่องจากสถานที่ไมสะดวกใน 

               การออกไปรับประทานอาหารนอกโรงแรมเองได ใหผูจัดเลี้ยงอาหารเยน็วัน 
               ตอไปมื้อละไมเกิน  200 บาท/วัน) 

6.4 คายานพาหนะ 
         จายตามคารถโดยสารเทาที่จายจริง  หรือตามประมาณการดังตอไปนี ้

6.4.1 จังหวดันครราชสีมา  อัตรา 300.-    บาท/คน 
6.4.2 จังหวดัชัยภูมิ, บุรีรัมย  อัตรา 500.- บาท/คน 
6.4.3 จังหวดัสุรินทร   อัตรา 600.-   บาท/คน 

6.5 คาน้ํามนัเชื้อเพลิงของ สคร.,  ศตม., นคม.มีรายละเอียด ดังนี ้  
6.5.1 อําเภอปากชอง อัตรา  1,000.- บาท/คัน 
6.5.2 จังหวดับุรีรัมย อัตรา  1,200.- บาท/คัน 
6.5.3 จังหวดัชัยภูม ิ อัตรา  1,200.- บาท/คัน 
6.5.4 จังหวดัสุรินทร อัตรา  1,800.- บาท/คัน 

6.6 คาเบี้ยเล้ียงเดนิทาง 
                            ประเภท ก.                        ประเภท ข. 

6.6.1 ระดับ  1 – 2 /ลูกจางประจํา     180.- บาท/วัน                    108.-  บาท 
6.6.2 ระดับ  3 – 8 อัตรา        210.- บาท/วัน              126.-  บาท 
6.6.3 ระดับ  9  ขึ้นไป อัตรา        240.- บาท/วัน              144.-  บาท 

6.7 กรณีมีการเลี้ยงอาหารผูเขาประชุม 
การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและโครงการใดที่ไมมีการเลี้ยงอาหาร 

                            การเบิกคาใชจายไปราชการไดตามสิทธิ์โดยแนบโครงการฯ  ไปดวย 
6.8 กรณีการเดินทางไป-กลับ  ในวันเดียวกัน ถานับเวลาเดนิทางไป-กลับ  เกิน  6  ช่ัวโมงขึน้ไป

ใหถือเปนครึ่งวันและเบิกคาเบี้ยเล้ียงไดคร่ึงหนึ่งของอัตราคาเบี้ยเล้ียง 
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6.9 คาท่ีพัก 

6.9.1 วิทยากรไมเกนิหองละ          1,000.-  บาท/คืน 
6.9.2 ผูเขารับการอบรมอัตราไมเกินหองละ  1,000.-         บาท/คืน 

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

หมวด   2.  หลักเกณฑการไปปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  
1. การไปปฏิบตัริาชการระดับ 8 ลงมา 

        คาท่ีพัก 
1.1   ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบ 

  เหมาจายอัตราวันละ 400 บาท/คืน  (ไมตองมีใบเสร็จ)                      
1.2   ในพื้นท่ีนอกเขตรับผิดชอบ 

          กรุงเทพฯ เหมาจายอัตราคนละ 600 บาท / คืน  (ไมตองมใีบเสร็จ) 
 จังหวดัอื่นๆ นอกเหนือกรุงเทพฯ เหมาจายอัตราวันละ 500 บาท / คืน   

 (ไมตองมีใบเสร็จ)  
2. การไปปฏิบตัริาชการระดับ 9 

2.1  ในพื้นทีเ่ขตรับผิดชอบ 
  เหมาจายอัตราวันละ 400 บาท / คืน  (ไมตองมีใบเสร็จ)     

2.2  ในพื้นทีน่อกเขตรับผิดชอบ 
                       กรุงเทพและจังหวัดอืน่เหมาจายอัตราวนัละ 1,200 บาท/คืน (หลักเกณฑกรม) 

3. ในกรณีท่ีไมสามารถเบิกคาเชาท่ีพักเหมาจายไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใหมใหเบิกคาเชาท่ีพักจาย
จริงไดตามหลกัเกณฑเดิม แตตองมีใบเสร็จรับเงินแนบมาดวย ดงันี ้

3.1  ในพื้นที่รับผิดชอบ อัตราไมเกิน 800  บาท / หอง / คืน    
3.2   พื้นที่นอกเขตรับผิดชอบ 

3.2.1   กรุงเทพ อัตราไมเกิน  1,200 บาท / หอง / คืน 
3.2.2   จังหวดัอื่นๆ นอกเหนือกรุงเทพอัตราไมเกนิ 1,000 บาท / หอง / คืน 

4. กรณีพนักงานขับรถยนต  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว                
       คาท่ีพัก 

4.1  ในพื้นทีเ่ขตรับผิดชอบ 
  เหมาจายอัตราวันละ 400 บาท/คืน  (ไมตองมีใบเสร็จ)                    

4.2  ในพื้นทีน่อกเขตรับผิดชอบ 
          กรุงเทพฯ เหมาจายอัตราคนละ 500 บาท / คืน  (ไมตองมใีบเสร็จ) 

 จังหวดัอื่นๆ นอกเหนือกรุงเทพฯ เหมาจายอัตราวันละ 400 บาท / คืน   
 (ไมตองมีใบเสร็จ)  
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*    ในกรณีท่ีไมสามารถเบิกคาท่ีพักแบบเหมาจายได สามารถเบิกไดตามสิทธิ ไมเกิน 800 บาท / 
 หอง/คืน   แตตองมีใบเสร็จแนบ (เฉพาะกรณีเบิกจากตนสังกัด) 
 

5. การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
            ในโครงการใหตั้งคาน้ํามัน และเบกิจายตามโครงการที่ตั้งไว (โดยประหยัด)  

5.1   สําหรับการคํานวณและเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ ศตม. ในการปฏิบัติงานใหอัตราวันละ  
        ไมเกิน 500  บาท   
5.2   สําหรับการคํานวณคาน้าํมันเชื้อเพลิง  ของ สคร. ใหอัตราวันละไมเกิน 600  บาท 

     * อนึ่ง คาน้ํามันเชื้อเพลิงใหตั้งงบไวที่โครงการ แตการเติมน้ํามันในการไปปฏิบัติงานใหใชเชลลการด 
        แทนการยืมเงิน และงานการเงินฯจะเบิกจายจากงบโครงการฯเอง  
     * ระเบียบนี้ใชท้ังเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
 

     6. สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนกังานขบัรถยนตใหคดิงบประมาณรวมกับ 
         โครงการดวย  
 

                   7. การไปราชการเพื่อประชุม / อบรม / สัมมนา ท่ีตองเบิกคาใชจายจากตนสังกัด (สคร. 5) 
     คาท่ีพัก      - ถาไปประชุมวิชาการ/ อบรม /สัมมนา ไมสามารถเบิกคาที่พักเหมาจายได โดยตองมี 
                         ใบเสร็จคาที่พักมาเบิก  ยกเวนทางผูจัดไมไดกําหนดที่พกัใหจึงจะเบิกเหมาจายได,  
                         สําหรับการเบิกเหมาจายได     เฉพาะกรณีการไปประชุมบริหารหรือประชุมราชการ     
                         ยกเวนพนักงานขับรถยนตสามารถเบิกเหมาจายได 

                       - ในพืน้ท่ีเขตรับผิดชอบ 
7.1    ถาผูจัดการประชุม/อบรม กําหนดใหพักคางโรงแรมซึ่งเปน 

         สถานที่ประชุมการคิดอตัราที่พักใหเปนไปตามอัตราของโรงแรมที่พักนั้น 
7.2  ถาผูจัดการประชุม/อบรมไมไดกําหนดใหพักในสถานทีจ่ัดประชุม การคิดคาที่พัก 

        ใหเปนไปตามอัตราในการไปปฏิบัติราชการ  ( อัตรา 800 บาท/หอง/คืน )  มีใบเสร็จ  
                      - พื้นท่ีนอกเขตรับผดิชอบ 

-     กรุงเทพฯ กรณีประชุม  1  วัน      
                     ถาไปประชุมเกิน 2 คน ใหไปรถราชการโดยไปเชา-เยน็กลับ ไมใหเบกิคาเชาที่พักกอน  
                การประชุม  

-    ถาไปประชุม 1 - 2 คน ใหไปโดยรถโดยสารประจําทางและอนุญาตใหพกัคางได      
    (ถาประสงค) และเบกิคาที่พักตามจายจริงกอนประชมุ 1 วัน หองละ ไมเกนิ 1,200 บาท 
     ตอคืนพรอมใบเสร็จ  
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- กรุงเทพฯ  กรณีประชุมมากกวา  1 วัน 
-     ใหเบกิคาเชาที่พักตามจายจริง ในอัตราหองละ ไมเกนิ 1,200 บาท/คืน พรอมใบเสร็จ โดย

ถาไปประชุมไมเกิน 2 คน และไปรถราชการไมใหเบกิคาที่พักกอนวันประชุม แตถาไป
ประชุมไมเกนิ 2 คน และไปรถโดยสารประจําทางอนุญาตใหเบกิคาที่พกักอนวันประชุม
ได   (ถาประสงค) 

        - จังหวดัอื่นๆ นอกเหนือกรุงเทพฯ  ใหเบิกคาที่พกัอัตราหองละไมเกิน 1,000 บาท / คืน 
              พรอมใบเสร็จ 

                    8.  คายานพาหนะกรุงเทพฯ คารถยนตรับจาง (แท็กซี่)เที่ยวละไมเกิน 250 บาท คารถสามลอเครื่อง 
            เที่ยวละไมเกนิ 150 บาท ถากรณีทีเ่กินกวาอัตราที่กําหนดไวใหบันทึกชีแ้จงเหตุผลดวย 
                   9.  การยืมเงินทดรองราชการ ใหขอยืมไดตามจํานวนที่ไมเกินคาใชจายจริงในการไปราชการ นั้น 
                        เงินที่ยืมไปใหผูยืมสงใบสาํคัญภายใน 15 วันนับ จากวนักลับมาถึง 

    10.  การไปราชการโดยรถยนตของทางราชการ ใหพนกังานขับรถยนตรับ-สง ที่บานสําหรับผูที่ไป 
            ปฏิบัติราชการดวย 

   11. การเดินทางโดยเครื่องบิน ระยะทางเกิน  400  กิโลเมตร   ผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ขึ้นไป 
             ขาราชการระดับชํานาญงาน ตองขออนุมัติอธิบดี และใหเดนิทางไดเฉพาะกรณีที่จําเปนรีบดวนเพื่อ 
                         ประโยชนแกทางราชการ ไปราชการหลายคน จัดรถไปสงที่สนามบินสุวรรณภูม ิ

12. กรณีรถยนตราชการไมเพียงพอในการปฏบิัติงาน ใหใชบริการเชารถยนตเอกชน ในอัตราไมเกิน 
       วันละ 1,800 บาท/วัน/คัน   ทั้งนี้การเชารถยนตเอกชนจะตองไดรับความเหน็ชอบจากผูอํานวยการ 
       สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 5 นครราชสีมา เทานั้น 

    13. กรณีเงินนอกงบประมาณ เชน สปสช. , สสส., Global Fund , TUC., NLR ฯลฯ ถามีแผนใชรถยนต 
ไปปฏิบัติงานใหทําแผนเชารถยนตเอกชนดวย ในอัตราไมเกินวันละ 1,800 บาท/วัน/คัน   

หมายเหตุ :- ในการขออนุมตัิใชรถราชการ ใหแนบสําเนาใบขออนุมตัิราชการ / เร่ืองเดิม ที่ผานการตรวจสอบจาก
กลุมสงเสริมฯ ถึงงานยานพาหนะดวยทุกครั้ง  
 
หมวด  3  หลักเกณฑเรื่องอื่นๆ 

1. คาท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  
- หากมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเปนคาที่ปรึกษาในโครงการวิจัย ที่เปนบุคคลภายนอก 

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



 7
2. หลักเกณฑการจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ   และกําหนดราคากลาง  

- การจัดทํารูปเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหคณะกรรมการพัฒนาวิชาการเปนผูพิจารณา 
เร่ืองที่เหมาะสม เชน ไดรับรางวัล หรือโครงการวิจัยที่กรม จัดสรรงบประมาณให โดยจัดทําได
ไมเกินเรื่องละ 10 เลมๆ ละ ไมเกิน 100  บาท สําหรับรายงานการประชุมที่มีความสําคัญ อาจ
พิจารณาจัดทํารูปเลมเผยแพรไดโดยใช Copy print โดยใชหลักเกณฑการคิดงบประมาณรายจาย
ในการปฏิบัติราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5   สวนกรณีนอกเหนือจากระบุขางตนตอง
เปนนวัตกรรมใหม   เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน   นโยบายใหมๆ   ของกระทรวง โดยเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการพิจารณา  
 

3. ผลงานวิจัยท่ีดาํเนินการเสร็จสิ้นแลวในปงบประมาณนั้นๆ  
-     นําเสนอผลงานวิจยัเพื่อใหผูเชี่ยวชาญวิพากย และปรับแกไขกอนที่จัดสงตนฉบบั เพื่อ 
      จัดพิมพรวมเลมวิจัยของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  5  นครราชสีมา    สําหรับผูที่ไดรับ 
      คัดเลือก  ผลงานวิจัยไปนําเสนอในระดับเขตขึ้นไป    ใหเบกิคาตอบแทนนอกเวลาราชการ  
      เปนคาจัดเตรียมนําเสนองานวิจยัเร่ืองละ 1,000 บาท/ป  

                       * โดยเบิกผานทางงานพฒันางานวิจัย  เฉพาะโครงการวจัิยท่ีอยูในแผนปฏิบตังิาน 
 

4. หลักเกณฑการพิจารณาสงเสริม ( Incentive ) หัวหนากลุม / ฝาย  
- เนื่องจากปจจุบันการดําเนินงานของแตละกลุมโรค คอนขางหนัก โดยเฉพาะ หัวหนา 

กลุมจะตองรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมาย และควบคุม กํากับงบประมาณ ดังนั้น เพื่อเปนขวัญ กําลังใจ ทีป่ระชมุ
มีมติใหคาตอบแทนดังนี้ 

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

โดยใหรวมจายใหส้ินเดือนกันยายน ของป โดยเบิกจายจากเงินสวัสดิการ  
5. หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลาในการบันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูล  

5.1 โครงการประเมินผลใหเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เร่ืองละ 3,000   บาท 
แต ทั้งนี้ จะตองมีแบบสอบถาม 400  ชุด ขึ้นไป โดยจะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทานั้น  

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

จึงประกาศเพือ่ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป  
 
    ประกาศ  ณ  วนัที่                  กันยายน  พ.ศ.   2553   

 
 
 
 
 
 


