
ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยน LOGOปฐมนเทศและแลกเปลยนปฐมนเทศและแลกเปลยน

ี ้ โ ่ ้ี ้ โ ่ ้

ปฐมนเทศและแลกเปลยนปฐมนเทศและแลกเปลยน

ี ้ โ ่ ้ี ้ โ ่ ้เรียนรู้ โครงการร่วมสร้างเรียนรู้ โครงการร่วมสร้างเรียนรู้ โครงการร่วมสร้างเรียนรู้ โครงการร่วมสร้าง

ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ุ ูุ ู

ภาคใต้ภาคใต้

ุ ูุ ู

ภาคใต้ภาคใต้ ั ี่ั ี่ ิิภาคใตภาคใตภาคใตภาคใต วันท ีวันท ี2727--2828  สิงหาคม สิงหาคม 25542554

ปรีดารัตน์  ศรัทธานนท์กลปรีดารัตน์  ศรัทธานนท์กลปรดารตน  ศรทธานนทกุลปรดารตน  ศรทธานนทกุล



แผนสนบัสนนุโครงการเปิดรบัท ัว่ไปและนวตักรรม

ส ั ส ีส ั ส ี

ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ ผู้อาํนวยการสาํนัก ผู้อาํนวยการสาํนัก 66

((นางเพญ็พรรณ  จติตะเสนีย์นางเพญ็พรรณ  จติตะเสนีย์))

สนบัสนนุภาค ีสนบัสนนุภาค ี
โดยเฉพาะภาครีายโดยเฉพาะภาครีาย
ใหม่ใหม่

เป้าหมายเป้าหมาย

3 3 แผนงานแผนงาน
นักวชิาการ นักวชิาการ 88  คนคน

เลขานการ เลขานการ 1 1 คนคน
สงัเคราะห์สงัเคราะห์

สาธารณะสาธารณะ

สงัเคราะห์สงัเคราะห์
ความรูแ้ละความรูแ้ละ
สือ่สารสือ่สาร
สาธารณะสาธารณะ

สนบัสนนุการสรา้งและสนบัสนนุการสรา้งและ
คน้หาองคค์วามรู ้คน้หาองคค์วามรู ้
นวตักรรมนวตักรรม

เปาหมายเปาหมายเลขานุการ เลขานุการ 1 1 คนคน

ตดิตามตดิตามตดิตามตดิตาม
สนบัสนุนสนบัสนุน
และพฒันาและพฒันา
ศกัยภาพศกัยภาพ

แนวรว่มสรา้งแนวรว่มสรา้ง
เสรมิสขุภาพเสรมิสขุภาพ
และนวตักรรมและนวตักรรม

พฒันาขดีพฒันาขดี
ความสามารถภาคีความสามารถภาคี
เครอืขา่ยเครอืขา่ย

ขยายภาคีขยายภาคี
เครอืขา่ยและเครอืขา่ยและ
โครงการโครงการ
นวตักรรมนวตักรรม

ภาคีภาคีพฒันาระบบ กลไก พฒันาระบบ กลไก 
การจดัการฐานขอ้มลู การจดัการฐานขอ้มลู 
กาํกบัตดิตามและกาํกบัตดิตามและ
ประเมนิผลประเมนิผล นวตกรรมนวตกรรมประเมนผลประเมนผล

พัฒนาระบบการสือ่สารพัฒนาระบบการสือ่สาร
สาธารณะสาธารณะ

คณะกรรมการบรหิารแผนคณะ คณะกรรมการบรหิารแผนคณะ 66

สํานกั สํานกั 6 6 
((สํานกัสรา้งสรรคโ์อกาสและสํานกัสรา้งสรรคโ์อกาสและ

นวตักรรมนวตักรรม))สาธารณะสาธารณะ

ทศิทางเป้าหมายและยทธศาสตรร์ะยะทศิทางเป้าหมายและยทธศาสตรร์ะยะ ๑๐๑๐ ปี และนโยบายหลกั สสสปี และนโยบายหลกั สสส

อนุกรรมการฯอนุกรรมการฯ
โครงการท ัว่ไปโครงการท ัว่ไป

อนุกรรมการฯอนุกรรมการฯ
โครงการผูส้งูอายุโครงการผูส้งูอายุ

อนุกรรมการฯอนุกรรมการฯ
แผนงานตดิตามฯแผนงานตดิตามฯ

อนุกรรมการอนุกรรมการ
แผนงานสงัเคราะหฯ์แผนงานสงัเคราะหฯ์

ทศทางเปาหมายและยทุธศาสตรระยะ ทศทางเปาหมายและยทุธศาสตรระยะ ๑๐ ๑๐ ป  และนโยบายหลก สสสป  และนโยบายหลก สสส..



เวทสีร้างสุข ภาคีสาํนัก เวทสีร้างสุข ภาคีสาํนัก 6 6 สสสสสส..

2525--26 26 สิงหาคม สิงหาคม 54  54  

กทมกทมฯฯกทมกทมฯฯ



ประเดน็ที่ได้จากเวที
พี่เลีย้งตดิตามแบบเพื่อน พี่เลีย้งตดิตามแบบเพื่อน ((มติรที่ดีมติรที่ดี))

แสดงออกทัง้ กาย แสดงออกทัง้ กาย ((ท่าทีท่าท)ี ) ใจ  และวาจาใจ  และวาจาแสดงออกทง กาย แสดงออกทง กาย ((ทาททาท) ) ใจ  และวาจาใจ  และวาจา

••ให้คาํแนะนํา ช่วยเหลือ หารือ ให้คาํแนะนํา ช่วยเหลือ หารือ ((คุยกันคุยกัน))

•• ื ้ ี่ ิื ้ ี่ ิ // ั ั ์ั ั ์••ระยะเวลาการลงพนืทขีองการตดิตามระยะเวลาการลงพนืทขีองการตดิตาม//สมพนธภาพสมพนธภาพ

••ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ

••กรอบแนวทางการตดิตามกรอบแนวทางการตดิตาม

••สะท้อนข้อมูลการตดิตามสะท้อนข้อมูลการตดิตามูู

••การตดิตามประเมนิผลแบบมีส่วนร่วมการตดิตามประเมนิผลแบบมีส่วนร่วม

รวบรวม จัดทาํระบบ ฐานองค์ความรู้ รวบรวม จัดทาํระบบ ฐานองค์ความรู้ 

จดั จดั field trip field trip สาํหรับพัฒนาโครงการ สาํหรับพัฒนาโครงการ จด จด field trip field trip สาหรบพฒนาโครงการ สาหรบพฒนาโครงการ 



1.เปิดบัญชีเงนิฝาก ออมทรัพย์ ชื่อ

โโครงการ....

2. ถ่ายเอกสารสมุดบญัชีส่ง สสส

3  ไม่ใช้ ATM

อนุมัติอนุมัติ

3. ไมใช ATM

ทาํรายงานการเงนิงวดทาํรายงานการเงนิงวด

ปรับสมุดบญัชีุ ญ

(ยอดเงนิ = ยอดเงนิตามหลักฐาน + 

ยอดเงนิสดในมือ) 
รายงานเงนิงวดรายงานเงนิงวด

ถ่ายเอกสาร  ส่ง สสส.ถ่ายเอกสาร  ส่ง สสส.

เงนิหมดเงนิหมด

้1. รายงานการเงนิงวดสุดท้าย

2. รอเงนิโอนจาก สสส. แล้วปิดบัญชี

3 ส่งสมดบญัชีให้ สสส3.3. สงสมุดบญชให สสส.

เงนิเหลือเงนิเหลือ

1. ส่งคืนโดย teller payment ที่

รายงานเปิดโครงการรายงานเปิดโครงการ

p y

ธนาคารกรุงไทย

2. ส่งใบรับชาํระฯ +สมุดปิดบญัชีให้ สสส.



คู่มือคู่มือ//เครื่องมือเครื่องมือ



์์แบบฟอร์มการรายงานผลการดาํเนินงานแบบฟอร์มการรายงานผลการดาํเนินงาน

สส..11--  สส..44



เอกสารรายงานการดาํเนินงานเอกสารรายงานการดาํเนินงานเอกสารรายงานการดาเนนงานเอกสารรายงานการดาเนนงาน

สส..11สส..11
•• แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

สส 22สส 22
•• แบบรายงานการตดิตามสนับสนุนโครงการ แบบรายงานการตดิตามสนับสนุนโครงการ 

สส..22

ํ ิ ั ์ํ ิ ั ์
สส..33สส..33

•• แบบรายงานการดาํเนินงานฉบับสมบูรณ์ แบบรายงานการดาํเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

สส..44สส..44
•• แบบรายงานสรุปเมื่อสิน้สุดระยะเวลาโครงการแบบรายงานสรุปเมื่อสิน้สุดระยะเวลาโครงการ



แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ   ( ( สส. . 11))

หน้า หน้า 

35353535



แบบรายงานการตดิตามสนับสนุนโครงการแบบรายงานการตดิตามสนับสนุนโครงการ   ( ( สส. . 22))

้้หน้า หน้า 3737



แบบรายงานการดาํเนินงานฉบบัสมบรูณ์ แบบรายงานการดาํเนินงานฉบบัสมบรูณ์ ((สส..33))ูู (( ))

์ป์ป ้  ้  3939องค์ประกอบรายงาน สองค์ประกอบรายงาน ส..33
หน้าปก หน้าปก ((ชื่อโครงการ ชื่อหวัหน้าโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อหวัหน้าโครงการ 

หนา หนา 3939

--หนาปก หนาปก ((ชอโครงการ ชอหวหนาโครงการ ชอโครงการ ชอหวหนาโครงการ 
ชื่อหน่วยงาน และมีข้อความได้รับการชื่อหน่วยงาน และมีข้อความได้รับการ
สนับสนุนโดยสนับสนุนโดย.....).....)
--คาํนําคาํนํา
กติตกิรรมประกาศกติตกิรรมประกาศ--กตตกรรมประกาศกตตกรรมประกาศ

--บทสรปคัดย่อการดาํเนินงานบทสรปคัดย่อการดาํเนินงานสรุ ร เนน นสรุ ร เนน น



แบบรายงานการดาํเนินงานฉบบัสมบรูณ์ แบบรายงานการดาํเนินงานฉบบัสมบรูณ์ ((สส..33))ูู (( ))

--    สารบญัสารบญั

  ั โ โ  ั โ โ  (( ป็ป็--  ลกษณะโครงการโดยรวม ลกษณะโครงการโดยรวม ((ความเปนมาของความเปนมาของ

โครงการ  โครงการ  /  /  วัตถประสง ค์  วัตถประสง ค์  /  /  กิจกรรมกิจกรรม --การการโครงการ  โครงการ  /  /  วตถุประสงค  วตถุประสงค  /  /  กจกรรมกจกรรม การการ

ดาํเนินงาน ดาํเนินงาน / / กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย  / / ผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ / / การการ

ประเมินผล ประเมินผล / / ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรค / / ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 

ื่ ื่/ / เอกสารอืนๆ เอกสารอืนๆ ))



แบบรายงานสรุปเมื่อสิน้สุดระยะเวลาโครงการ แบบรายงานสรุปเมื่อสิน้สุดระยะเวลาโครงการ ((สส..44))ุ ุุ ุ



แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ((สส..44))ุ ุุ ุ (( ))

็ ่็ ่เป็นรายงานเพอืรวบรวมผลงาน และประเมนิผลเป็นรายงานเพอืรวบรวมผลงาน และประเมนิผล
ภาพรวม รวมถงึข้อเสนอแนะต่อ ภาพรวม รวมถงึข้อเสนอแนะต่อ สสสสสส..  เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในภาพรวม รวมถงขอเสนอแนะตอ ภาพรวม รวมถงขอเสนอแนะตอ สสสสสส..  เพอใชในเพอใชใน
การพฒันางานต่อไป การพฒันางานต่อไป 

์ป์ปองค์ประกอบของรายงาน องค์ประกอบของรายงาน ((สส..44))
--  ข้อมูลโครงการ ข้อมูลโครงการ ((รหสัโครงการ รหสัโครงการ / / สัญญาสัญญาูู (( ญญญญ

โครงการ โครงการ / / ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ / / ชื่อองค์กรชื่อองค์กร))



แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ส.4)ุ ุ ( )

--ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ู ๆู ๆ
--ผู้ดาํเนินโครงการ ผู้ดาํเนินโครงการ 
--กล่มเป้าหมาย กล่มเป้าหมาย ลุม มลุม ม
--พืน้ที่ดาํเนินการ พืน้ที่ดาํเนินการ 
--  เป้าประสงค์ เป้าประสงค์   เปาประสงค เปาประสงค 

--ยุทธศาสตร์ สสสยุทธศาสตร์ สสส. . 
--วัตถประสงค์ สสสวัตถประสงค์ สสส   วตถุประสงค สสสวตถุประสงค สสส. . 

--กลยุทธ์การดาํเนินงาน กลยุทธ์การดาํเนินงาน / / กจิกรรมหลัก กจิกรรมหลัก / / พืน้ที่พืน้ที่--สถานที่เป้าหมาย สถานที่เป้าหมาย / / 
ประเดน็ด้านสขภาพ ประเดน็ด้านสขภาพ / / การเผยแพร่ผลงาน การเผยแพร่ผลงาน / / ความร่วมมือกับความร่วมมือกับประเดนดานสุขภาพ ประเดนดานสุขภาพ / / การเผยแพรผลงาน การเผยแพรผลงาน / / ความรวมมอกบความรวมมอกบ
องค์กรอื่น องค์กรอื่น / / การสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น การสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น / / การจดัสภาพแวดล้อม การจดัสภาพแวดล้อม 
))))





การตดิตาม สนับสนุนรายงานการเงนิการตดิตาม สนับสนุนรายงานการเงนิ
1  เพื่อดเูอกสารเพื่อดเูอกสาร... ... แนะนําแนะนํา... ... ช่วยเหลือช่วยเหลือ... ... 7ูู

หลักการใช้จ่ายเงนิหลักการใช้จ่ายเงนิ......ความถกูต้องเอกสารความถกูต้องเอกสาร

ครบถ้วนครบถ้วน.. .. การจดัทาํรายงานการจดัทาํรายงาน......การทาํบญัชีการทาํบญัชี

โป ่ ใ ่ ื่ ืโป ่ ใ ่ ื่ ืโปร่งใส น่าเชือถอืโปร่งใส น่าเชือถอื

ป็ โ ั ่ ใ ป ี่ป็ โ ั ่ ใ ป ี่  เป็นโครงการตัวอย่างในการแลกเปลียนเป็นโครงการตัวอย่างในการแลกเปลียน



เครื่องมือการทาํรายงานการเงนิเครื่องมือการทาํรายงานการเงนิ
18

/
แบบแบบสมุดสมุด//แบบแบบ

สมุด/
แบบ

ใบสาํคัญใบสาํคัญ
ั ิั ิ

แบบแบบ
รายงานรายงาน

รายงานสรุปรายงานสรุป
ปิดปิดโครงการ โครงการ 

ุุ

บนัทกึเงนิสดบนัทกึเงนิสด
แบบ

บันทกึเงนิ
รับเงนิ รับเงนิ 

((หน้าหน้า4848ในคู่มือในคู่มือ
การเงนิ การเงนิ ((งง..11))

((งง..22))

((หน้าหน้า4444  

สด

ูู
ดาํเนินงานฯดาํเนินงานฯ)) ((หน้า หน้า 41 41 ในคู่มือในคู่มือ

ดาํเนินงานฯดาํเนินงานฯ))

((

ในคู่มือในคู่มือ

ดาํเนินงานฯดาํเนินงานฯ))ดาเนนงานฯดาเนนงานฯ))



ิิระบบการเงนระบบการเงน
1••ต้องระบุและต้องระบุและกาํหนดเจ้าหน้าที่กาํหนดเจ้าหน้าที่การเงนิชัดเจนการเงนิชัดเจน

9

••การเปิดบญัชีเป็นบญัชีออมทรัพย์ ชื่อโครงการ        การเปิดบญัชีเป็นบญัชีออมทรัพย์ ชื่อโครงการ        

่่มีผู้ลงนามมีผู้ลงนาม22ในใน3  3  และและห้ามนําเงนิฝากประเภทอื่นมาห้ามนําเงนิฝากประเภทอื่นมา

ป ปป ปปะปนปะปน

ไไ••ไม่อนุญาตให้ใช้บตัร ไม่อนุญาตให้ใช้บตัร ATMATM  ในการเบกิจ่ายจากในการเบกิจ่ายจาก

บญัชีโครงการบญัชีโครงการบญชโครงการบญชโครงการ



ิิระบบการเงนิระบบการเงนิ
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••สามารถเบกิเงนิสดในมือ เพื่อความสะดวกในสามารถเบกิเงนิสดในมือ เพื่อความสะดวกใน

ใ ้ ่ใ ้ ่ ไ ่ ิไ ่ ิ

0

การใช้จ่ายและการใช้จ่ายและไม่เกนิ ไม่เกนิ 55,,000000บาทบาท

••เบกิจ่ายเงนิมีการเบกิจ่ายเงนิมีการบนัทกึเป็นปัจจุบนั เป็นบนัทกึเป็นปัจจุบนั เป็น

่่  ั ิ  ั ิ  // ้ ั้ ัหมวดหมูหมวดหมู  และอนุมตจาก หนและอนุมตจาก หน././ผูรบมอบหมายผูรบมอบหมาย

่่••ปรับเปลี่ยนหมวดต้องมีหนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนหมวดต้องมีหนังสือแจ้ง    ลดหรือลดหรือ

เพิ่มแต่ละหมวดไม่เกนิ ร้อยละ เพิ่มแต่ละหมวดไม่เกนิ ร้อยละ 1010เพมแตละหมวดไมเกน รอยละ เพมแตละหมวดไมเกน รอยละ 1010



แบบฟอร์มการเงนิแบบฟอร์มการเงนิแบบฟอร์มการเงนิแบบฟอร์มการเงนิ

ตามรปแบบที่ ตามรปแบบที่ สสสสสส   กาํหนดไว้ กาํหนดไว้ 

แบบฟอรมการเงนแบบฟอรมการเงนแบบฟอรมการเงนแบบฟอรมการเงน
21

ตามรูปแบบท ตามรูปแบบท สสสสสส..  กาหนดไว กาหนดไว 

ตามรปแบบของราชการตามรปแบบของราชการตามรูปแบบของราชการตามรูปแบบของราชการ

เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง.. .. หลักฐานการใช้หลักฐานการใช้ฐฐ

จ่ายเงนิ  จ่ายเงนิ  

ใบเสร็จรับเงนิใบเสร็จรับเงนิ//ใบกาํกับภาษีใบกาํกับภาษี

บลิเงนิสด บลิเงนิสด 

ใบสาํคัญรับเงนิใบสาํคัญรับเงนิ



ิิ

ความครบถ้วนของใบเสร็จรับเงนิ ความครบถ้วนของใบเสร็จรับเงนิ //ใบสาํคัญใบสาํคัญ
เอกสารการเงนิเอกสารการเงนิ

ความครบถวนของใบเสรจรบเงน ความครบถวนของใบเสรจรบเงน //ใบสาคญใบสาคญ

รับเงนิรับเงนิ

ใบสาํคัญรับเงนิใช้กรณีจาํเป็นจริงๆใบสาํคัญรับเงนิใช้กรณีจาํเป็นจริงๆ

ทัง้ใบเสร็จรับเงนิและใบสาํคัญรับเงนิ มีการทัง้ใบเสร็จรับเงนิและใบสาํคัญรับเงนิ มีการ

ทาํเครื่องหมาย ทาํเครื่องหมาย ““จ่ายเงนิแล้วจ่ายเงนิแล้ว” ” 

็ ็็ ็จดัเกบ็เอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ จดัเกบ็เอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ / / ประเภท ประเภท 

((ระยะการจดัเกบ็ ระยะการจดัเกบ็ 55  ปีปี))
22

((ระยะการจดเกบ ระยะการจดเกบ 55  ปป))



การบนัทกึการใช้จ่ายเงนิโครงการการบนัทกึการใช้จ่ายเงนิโครงการการบนทกการใชจายเงนโครงการการบนทกการใชจายเงนโครงการ

••บนัทกึบญัชีรายรับบนัทกึบญัชีรายรับ--รายจ่าย ทกุครัง้ที่มีรายจ่าย ทกุครัง้ที่มีญญ ุุ

รายการเบกิจ่าย รายการเบกิจ่าย ((สมุดบนัทกึเงนิสดสมุดบนัทกึเงนิสด

รายวันรายวัน))

จดัทาํระบบควบคมรายจ่ายจดัทาํระบบควบคมรายจ่ายจดทาระบบควบคุมรายจายจดทาระบบควบคุมรายจาย

••  เพื่อตดิตามการใช้จ่ายเงนิเป็นไปตามเพื่อตดิตามการใช้จ่ายเงนิเป็นไปตาม

งบประมาณที่สนับสนุนงบประมาณที่สนับสนุน

ื่ ็ื่ ็••  เพอืเป็นการควบคุมรายจ่ายแยกตามรายเพอืเป็นการควบคุมรายจ่ายแยกตามราย

กจิกรรมให้เป็นไปตามวัตถประสงค์กจิกรรมให้เป็นไปตามวัตถประสงค์กจกรรมใหเปนไปตามวตถุประสงคกจกรรมใหเปนไปตามวตถุประสงค



  หมายเหต ุหมายเหต ุ   

หมวดเดนิทางประชุมเวทปีฐมนิเทศและเวทแีลกเปลี่ยนหมวดเดนิทางประชุมเวทปีฐมนิเทศและเวทแีลกเปลี่ยน  

24

ุ ฐุ ฐ

  ที่ ที่ สสสสสส..สนับสนุน สนับสนุน 1010,,000 000 บาทบาท((2 2 ครัง้ครัง้))ไม่สามารถไม่สามารถ

ป ี่ ป ไ ้ ื ้ ืป ี่ ป ไ ้ ื ้ ื ่ ั ้่ ั ้

4

เปลียนแปลงได้  หากเหลือ ต้องคืน เปลียนแปลงได้  หากเหลือ ต้องคืน สสสสสส..เท่านันเท่านัน

ดอกเบีย้เงนิฝากจากเงนิสนับสนนดอกเบีย้เงนิฝากจากเงนิสนับสนนดอกเบยเงนฝากจากเงนสนบสนุนดอกเบยเงนฝากจากเงนสนบสนุน

ตามหลักเกณฑ์ถือว่าเป็นของ ตามหลักเกณฑ์ถือว่าเป็นของ สสสสสส..  และต้องบนัทกึรับในและต้องบนัทกึรับใน

สมุดบญัชีทุกครัง้สมุดบญัชีทุกครัง้

้ รั ส ร ใช้ ีย้ ื่ ิ่ ปร สิ ิ ใ ร้ รั ส ร ใช้ ีย้ ื่ ิ่ ปร สิ ิ ใ รผูรบทุนสามารถใชดอกเบยเพอเพมประสทธภาพในการผูรบทุนสามารถใชดอกเบยเพอเพมประสทธภาพในการ

ทาํงานหรือเอือ้ประโยชน์ต่อโครงการได้  โดยแจ้งความทาํงานหรือเอือ้ประโยชน์ต่อโครงการได้  โดยแจ้งความ

          ประสงค์มายัง ประสงค์มายัง สสสสสส..



ป ิป ิรูปแบบการรายงานการเงนิรูปแบบการรายงานการเงนิ

  จดัทาํจดัทาํรายงานการเงนิงวด รายงานการเงนิงวด ((งง..11))  เสนอต่อ เสนอต่อ 

สสสสสส. . ตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในสัญญาตามเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในสัญญา

  จดัทาํจดัทาํรายงานสรุปการเงนิปิดโครงการ รายงานสรุปการเงนิปิดโครงการ 

ื่ ิ ้ โื่ ิ ้ โ((งง..22))  เสนอ สสสเสนอ สสส. . เมือสนิสุดโครงการเมือสนิสุดโครงการ





กจิกรรมที่ กจิกรรมที่ 1  1  ประชุมคณะทาํงานโครงการ วันที่ ประชุมคณะทาํงานโครงการ วันที่ 

11ตต..คค. . 5544
เกดิค่าใช้จ่าย ดงันี ้เกดิค่าใช้จ่าย ดงันี ้เกดคาใชจาย ดงนเกดคาใชจาย ดงน

1.1. ค่าประสานงาน เช่น โทรศัพท์ พาหนะผู้ประสานงาน     ค่าประสานงาน เช่น โทรศัพท์ พาหนะผู้ประสานงาน     700700  บาทบาท

้้2.2. ค่าอาหาร ทงัหมด ค่าอาหาร ทงัหมด 1010  คนคน                       10001000  บาทบาท

3.3. ค่าเดนิทางผู้เข้าร่วมค่าเดนิทางผู้เข้าร่วม                         300300  บาทบาท

4.4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์   12701270  บาทบาท

เอกสารที่ต้องจัดทาํเอกสารที่ต้องจัดทาํเอกสารทตองจดทาเอกสารทตองจดทา

1.1. ใบลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชุมใบลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชุม

ป ป ่ ่ป ป ่ ่2.2. รายงานสรุปการประชุมอย่างง่ายๆรายงานสรุปการประชุมอย่างง่ายๆ

3.3. รูปถ่ายรูปถ่าย

4.4. เอกสารการเงนิต่างๆที่ต้องเตรียม เช่น สาํเนาใบสาํคัญรับเงนิเอกสารการเงนิต่างๆที่ต้องเตรียม เช่น สาํเนาใบสาํคัญรับเงนิ



1/54

นายขวญั สขุใจค่าใช้จ่าย ดังนี ้ค่าใช้จ่าย ดังนี ้
คณะทํางาน

1 ่ ป  ื  ่

11..ค่าประสานงานค่าประสานงาน  700700  บบ..

33 ค่าเดนิทางค่าเดนิทางผ้เข้าร่วม ผ้เข้าร่วม 1 ค่าประสานงาน คือ ค่า

โทรศัพท ์ค่าพาหนะ

ประชมคณะทาํงาน

70033..คาเดนทางคาเดนทางผูเขารวม ผูเขารวม 

300300  บบ..
ประชมุคณะทางาน

วนัที่ 1 ตลุาคม 2552
จ่ายแล้ว

700
(เจด็ร้อยบาทถว้น)

นายขวญั สขุใจ



22..ค่าอาหารค่าอาหาร   1 ต.ค. 52

ทัง้หมด ทัง้หมด 1010  

ํํ
1,000

คน จาํนวน คน จาํนวน 

10001000  บบ ตวัอย่างเอกสารบิลเงนิสด10001000  บบ..

1,000หนึ่งพนับาทถ้วน ,







สมุดบนัทึกเงนิสด
วว//ดด//ปป เลขที่เลขที่ รายการรายการ เงนิสดในมือเงนิสดในมือ เงนิฝากธนาคารเงนิฝากธนาคาร

  รายรบั  รายจา่ย  คงเหลอื  ฝาก  ถอน  คงเหลอื

ปิ ั ีปิ ั ี28-ก.ย.-54 เปิดบญัชีเปิดบญัชี 500 500

01-ต.ค.-54 รับเงนิงวด รับเงนิงวด 11  สสสสสส.. 70000 70500

01 54 ถอนเงนิถอนเงนิ 10000 10000 10000 605001000001-ต.ค.-54 ถอนเงนถอนเงน 10000 10000 10000 60500

01-ต.ค.-54 ประชุมคณะทาํงานประชุมคณะทาํงาน

1/54 ค่าประสานงานค่าประสานงาน 700 9300

10000

1/54 700 9300

2/54 ค่าอาหารค่าอาหาร 3270 1000 8300

3/54 ค่าเดนิทางค่าเดนิทาง 300 8000

4/54 ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1270 6730

29-ต.ค.-54 ถอนเงนิถอนเงนิ 5000 11730 5000 55500

30-ต.ค.-54

ประชุมปฐมนิเทศประชุมปฐมนิเทศ

สสสสสส..

ค่าเดนิทางค่าเดนิทาง 2300 1500 102302300 1500 10230

ค่าที่พกัค่าที่พกั 800 9430



(ง. 1) สญัญาเลขที่
............................
รหสัโครงการ.........................รหสโครงการ.........................

วนัเริ่มโครงการ
.......................
วนัสิ้นสุดโครงการ

แบบรายงานการเงนิโครงการ  ประจาํงวดที ่1
ตั้งแต่.................................................................................................

..................
ชื่อโครงการ 

............................................................................................................................

่ส่วนที ่ 1  แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
ประเภทรายจ่าย

รวม
่กจิกรรม รายจ่าย

ค่าตอบ

แทน

ค่าจ้าง ค่าใช้

สอย

ค่า

วัสดุ

ค่า

สาธารณูปโภค
อื่น 

ๆ

ึ ่ ี่ ่หมายถงึ  ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทน

ประสานงาน เป็นต้น

หมายถงึ  ค่าใช้จ่ายเพือ่ซื้อบริการต่าง ๆ อาท ิ

ค่าพาหนะ  ค่าทีพ่กั  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าห้อง

ประชุม ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่าเช่าสถานที่

หมายถงึ  ค่าจ้างจดัทาํข้อมูล  ค่าจ้างทาํของหมายถงึ  ค่าใช้จ่ายเพือ่ซื้อวสัดุ

สิ้นเปลอืงในสํานักงานหรือใช้ใน

การทาํกจิกรรม เช่น วสัดุเครื่อง

หมายถงึ  ค่าไฟฟ้า  ค่า

นํา้ประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่า

ไปรษณยีภณัฑ์

หมายถงึ รายจ่ายทอียู่

นอกเหนือจากรายการ

ข้างต้น  เป็นรายจ่ายที่

ิไ ้ ิ ั โ

กจิกรรม

ที่ทาํในงวด
รายจ่ายรวมกนั =เขยีน  วสัดุสํานักงาน  วสัดุ

โฆษณาและเผยแพร่

มิได้เกดิกบัโครงการ

โดยตรง  แต่มีส่วนทาํให้

งาน/กจิกรรมสําเร็จลุล่วง  

มีคณภาพมากขึน้

ททาในงวด

งาน
=

33

มคุณภาพมากขน



หน้า 41
ง. 1ง. 1

ประชมคณะทาํงาน 700 1300 1270 3270

34

ประชุมคณะทางาน 700 1300 1270 3270
ปฐมนิเทศกบัสสส. 2300 2300

4

70000
9430

55500327070000
500

55500
2300
3270

75000 5570 69430



ง.2

หน้า 

35

44

5



หน้า หน้า 4545

แบบส่งคนืเงนิ

366

Teller Payment



LOGO

วันที ่วันที ่2727--2828  สงิหาคม สงิหาคม 25542554วนท วนท 2727--2828  สงหาคม สงหาคม 25542554


