คู่มอื ดําเนินงาน
แผนงานโครงการบูรณาการงานสร้ างเสริมสุ ขภาวะด้ านอาหารและโภชนาการ
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
สถาบันการจัดการระบบสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

คํานํา
“คู่ มื อ ดํา เนิ น งานโครงการบู ร ณาการงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะด้า นอาหารและโภชนาการ
กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา ฉบับนี/จดั ทําขึ/นเพื0อใช้อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผรู ้ ับทุนโครงการย่อยจากชุด
โครงการบูรณาการงานสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา เพื0อใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทําให้แต่ละฝ่ ายสามารถทํางานในส่ วนที0
รับผิดชอบได้อย่างราบรื0 น คล่องตัว และเป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาล คือ โปร่ งใสและตรวจสอบได้
เนื/อหาในคูม่ ือนี/ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่
1. การบริ หารแผนงาน / โครงการ
1.1 การจัดทําข้อตกลงดําเนินโครงการย่อย
1.2. การบริ หารจัดการและการติดตามกํากับดูแลโครงการย่อย
2. การดําเนินงานแผนงาน / โครงการ
3. การบริ หารการเงิน และบัญชี
3.1 การเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3.2 การเก็บรักษาเงิน
3.3 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน
3.4 เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
3.5 อัตราค่าใช้จา่ ย
3.6 การเบิกจ่ายเงินระหว่างโครงการหลักและโครงการย่อย
3.7 การจัดทํารายงานการเงินงวด
4. การจัดทํารายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
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1. การบริหารแผนงาน / โครงการ
1.1 การจัดทําข้ อตกลงดําเนินโครงการย่อย
เมื0อข้อเสนอโครงการย่อยได้รับการอนุมตั ิแล้ว ผูป้ ระสานงานของโครงการหลักจะดําเนินการ
ดังนี/
1.1.1 จัดทําข้อตกลงดําเนินงานโครงการย่อยตามมาตรฐานของ สสส.
1.1.2 จัดทําเอกสารประกอบข้อตกลง ระบุเงื0อนไข ผลผลิต งวดงาน/ งวดเงิน เพื0อใช้ในการ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการย่อย
1.1.3 กําหนดระยะเวลาเริ0 มต้นและสิ/ นสุ ดของการดําเนิ นงานโครงการย่อย โดยระยะเวลา
เริ0 ม ต้นของโครงการย่อยควรมี ค วามเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติที0 จ ะสามารถเริ0 ม ต้น ดํา เนิ น กิ จ กรรม
โครงการย่อยได้ทนั ที และเพื0อให้ผลการดําเนินงานโดยรวมของโครงการหลักซึ0 งรวมถึงโครงการย่อย
เสร็ จสิ/ นภายในระยะเวลาของโครงการหลัก ดังนั/นระยะเวลาสิ/ นสุ ดโครงการย่อยควรแล้วเสร็ จก่อนวัน
สิ/ นสุ ดระยะเวลาของแผนงาน
1.1.4 การแบ่งระยะเวลาและวงเงินงบประมาณแต่ละงวดควรให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
และการใช้จา่ ยเงินของโครงการย่อย
1.1.5 การจัดทําแผนเวลาหรื อปฏิทินงานของโครงการย่อย ซึ0 งผูป้ ระสานงานของโครงการหลัก
และผูเ้ สนอโครงการย่อยควรร่ วมกันกําหนดระยะเวลาดําเนิ นงานของแต่ละกิ จกรรมเพื0อใช้ในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการย่อยให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายของโครงการย่อย
1.1.6. การกําหนดระยะเวลาในการจัดทํารายงานความก้าวหน้าของโครงการย่อยที0ผรู ้ ับผิดชอบ
โครงการย่อยต้องนําเสนอต่อผูป้ ระสานงานโครงการหลัก
1.1.7 การปิ ดโครงการของโครงการย่อย การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ การส่ งงบประมาณ
เหลือจ่ายเงินแก่โครงการหลัก (นําส่ งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการหลัก ไม่ใช่บญั ชีของ สสส.)
1.2 การบริหารจัดการและการติดตามกํากับดูแลโครงการย่ อย
ในกรณี ที0โครงการหลักมีการสนับสนุนให้ทุนแก่โครงการย่อย ผูป้ ระสานงานโครงการจะต้อง
ตามติดตามกํากับดูแลการดําเนิ นงานของโครงการย่อยและรับผิดชอบต่อการดําเนิ นงานของโครงการ
ย่อย รวมถึงการจัดทํารายงานสรุ ปความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานให้ สสส. ทราบ
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2. การดําเนินงานแผนงาน / โครงการ
เมื0อแผนงาน / โครงการย่อยมีความพร้อมโดยได้วางระบบงาน บุคลากร และงบประมาณที0
ได้รับจาก สสส. แล้วขั/นตอนต่อไปคือการเริ0 มต้นดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ หรื อกิจกรรมที0ได้กาํ หนด
ไว้ ซึ0งผูร้ ับผิดชอบโครงการย่อยจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ
การจัดทํารายงานความก้าวหน้ าและการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
การรายงานความก้า วหน้า เป็ นเครื0 องมื อสํา คัญอันหนึ0 ง ของการบริ หารจัดการและควบคุ ม
ติดตามผลการดําเนิ นงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการต่างๆว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
และนโยบายของ สสส.หรื อไม่ ดังนั/นแผนงานหรื อโครงการจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดําเนิ นงานและการใช้จ่า ยเงิ นให้ส ถาบันการจัดการระบบสุ ข ภาพ / สสส. ทราบตามระยะเวลาที0
เหมาะสม ซึ0งส่ วนใหญ่จะระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลง
การจัดทํารายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ทางโครงการบูรณาการงานสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา จะใช้รายงานผ่านเว็บไซต์ www.
consumersouth.org
3. การบริหารการเงิน และบัญชี
โครงสร้ างการบริ หารงานของโครงการย่อย โดยจะต้องดูแลระบบการจ่ายเงิ นและบัญชี ให้
ถูกต้องเรี ยบร้อย การเบิกจ่ายเงิ นสนับสนุ นต้องปฏิบตั ิตามที0ได้ตกลงไว้กบั สถาบันการจัดการระบบ
สุ ขภาพ และปฏิบตั ิตามแนวทางการจ่ายเงินที0ระบุไว้ในคู่มือนี/ เพื0อให้การบริ หารจัดการกับเงิ นทุน
สนับสนุนเป็ นไปอย่างคล่องตัว
3.1 การเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื0อเก็บรักษาเงินทุนสนับสนุนที0ได้รับโอนจากสถาบันการจัดการ
ระบบสุ ขภาพมีความรัดกุมและสะดวกแก่การเบิกจ่ายเงิน โครงการย่อยควรดําเนินการดังนี/
3.1.1 เปิ ดบัญชี ป ระเภทออมทรัพย์ในนามโครงการโดยใช้ชื0อที0สื0อความหมายและไม่ยาว
เกิ นไปกับธนาคารพาณิ ชย์ โดยให้ผูม้ ีอาํ นาจลงนามถอนเงิ นหรื อสั0งจ่ายเงิ น 2 ใน 3 คน และให้
ผูร้ ับผิดชอบโครงการเป็ นผูล้ งนามหลัก
3.1.2 งดทําบัตร ATM เพื0อถอนเงินในบัญชีเงินฝากของโครงการ
3.1.3 เมื0อดําเนิ นการเปิ ดบัญชี เงินฝากแล้ว ให้ทาํ สําเนาหน้าสมุดคู่ฝากเงินธนาคารที0ระบุชื0อ
โครงการและเลขที0บญั ชีที0ชดั เจน เพื0อส่ งให้กบั ผูร้ ับผิดชอบโครงการหลัก
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3.2 การเก็บรักษาเงิน
วิธี ก ารเก็บ รั ก ษาเงิ นที0 ดีที0 สุ ดคือการฝากธนาคาร แต่เพื0อความสะดวกและคล่ องตัวในการ
ดําเนิ นงาน โครงการย่อยสามารถถอนเงิ นจากธนาคารมาเก็บรัก ษาไว้เป็ นเงิ นสดในมือหรื อตั/งเป็ น
วงเงินสดย่อย สําหรับใช้จ่ายประจําวันตามความเหมาะสมซึ0 งไม่ควรเกิน 5,000 บาท และการเบิกจ่าย
ควรเบิกจ่ายเป็ นรายกิจกรรม
3.3 หลักเกณฑ์ ในการเบิกจ่ ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินควรเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี/
3.3.1 การเบิกจ่ายเงินต้องมีหลักฐานครบถ้วน ได้แก่ บิลเงินสด ใบเสร็ จรับเงิน ในกรณี ที0ไม่
สามารถเรี ยกบิลเงินสดหรื อใบเสร็ จรับเงิ นที0สมบูรณ์ได้ ให้ใช้ใบสําคัญรับเงินแทนหรื อประกอบกัน
เพื0อให้เกิดความสมบูรณ์
3.3.2 การจ่ายเงินต้องอยูใ่ นวงเงินงบประมาณของแต่ละยุทธศาสตร์ หรื อกิจกรรมที0กาํ หนดไว้
ในเอกสารข้อตกลงรับทุน
กรณี จาํ เป็ น โครงการย่อยสามารถปรั บ ค่า ใช้จ่า ยข้า มยุท ธศาสตร์ หรื อกิ จกรรมย่อยภายใน
โครงการเดียวกันได้ไม่เกิน 10 % ของงบประมาณของกิจกรรมที0ถูกปรับโอน โดยชี/แจงให้โครงการ
หลักทราบก่อนดําเนินการ
3.4 เอกสารหลักฐานการจ่ ายเงิน
การจ่ายเงินของโครงการจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที0สมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องทุก
ครั/ง โดยเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมี 3 แบบ คือ
3.4.1 บิลเงิ นสด คือ เอกสารที0ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การออกให้กบั ผูซ้ /ื อเมื0อซื/ อเป็ นเงินสด ซึ0 ง
จะต้อ งมี ค วามสมบู รณ์ คื อ มี ชื0 อและที0 อยู่ข องผูข้ าย ชื0 อ และที0 อ ยู่ข องผูช้ /ื อ ซึ0 งต้อ งเป็ นชื0 อ ที0 อ ยู่ข อง
โครงการที0จ่ายเงินซื/ อ รายละเอียดเกี0ยวกับชื0 อ ชนิด ขนาด จํานวน ราคาของสิ นค้าและบริ การ วันที0รับ
เงินและลายชื0อผูร้ ับเงิน
3.4.2 ใบเสร็ จรับเงิน คือ เอกสารที0ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อบริ การออกให้กบั ผูซ้ /ื อเมื0อชําระเงินค่าสิ นค้า
หรื อบริ การซึ0งจะต้องมีความสมบูรณ์ คือ มีชื0อและที0อยูข่ องผูข้ าย ซื0 อและที0อยูข่ องผูซ้ /ื อซึ0 งต้องเป็ นชื0อที0
อยูข่ องโครงการที0จ่ายเงินซื/ อ รายละเอียดเกี0ยวกับชื0 อ ชนิ ด ขนาด จํานวน ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การ
วันที0รับเงิน และลายมือชื0อผูร้ ับเงิน
3.4.3 ใบสําคัญรับเงิน คือ เอกสารตามแบบฟอร์ มที0 สสส. เตรี ยมไว้สําหรับกรณี ที0โครงการ
จ่ายเงินค่าสิ นค้าหรื อบริ การโดยไม่สามารถเรี ยกบิลเงินสดหรื อใบเสร็ จรับเงินจากผูข้ ายได้ ซึ0 งใบสําคัญ
สําคัญรับเงินจะต้องมีความสมบูรณ์โดยระบุชื0อ ที0อยู่ และหมายเลขบัตรประชาชน รายละเอียดเกี0ยวกับ
ชื0อ ชนิด ขนาด จํานวนราคาของสิ นค้าหรื อบริ การ วันที0รับเงิน และลายชื0อชื0อผูร้ ับเงิน เฉพาะกรณี การ
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จ่ายเงินค่าซื/ อ/ จ้างทําสิ0 งของและบริ การที0มีจาํ นวนเงิ นเกิ นกว่า 5,000 บาท จะต้องแนบสําเนาบัตร
ประชาชน
ตัวอย่างใบสํ าคัญรับเงิน
1) กรณี จ่ายค่าซื/ อสิ นค้าหรื อบริ การโดยผูร้ ับเงินไม่สามารถออกบิลเงินสดหรื อใบเสร็ จรับเงิน
ได้ แต่ยินดีที0จะลงนามรับเงิน ให้ใช้ใบสําคัญรับเงินโดยกรอกข้อมูลที0อยู่ เลขประจําตัวบัตรประชาชน
และลงนามให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบสํ าเนาบัตรประชาชนเฉพาะที:มีวงเงินเกินกว่ า 5,000 บาท
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2) กรณี การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ค่าวิทยากร ให้ใช้ใบสําคัญ
รับเงินโดยระบุเลขประจําตัวประชาชน พร้อมแนบสํ าเนาบัตรประชาชนเฉพาะทีม: ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
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3) กรณี จา่ ยเงินที0ไม่สามารถเรี ยกหลักฐานการรับเงินใดๆ ได้ เช่น ค่า Taxi ค่าถ่ายเอกสาร (บาง
กรณี ) ให้โครงการผูจ้ ่ายเงินจัดทําใบสําคัญรับเงินโดยระบุเลขประจําตัวประชาชนพร้อมลงชื0อในช่อง
ผูร้ ับเงิน แต่ไม่ตอ้ งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เนื0องจากเป็ นเจ้าหน้าที0ของโครงการ
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3.5 ความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานการจ่ ายเงิน
การจ่ายเงินของโครงการ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
เอกสารที0เป็ นหลักฐานที0ดีที0สุด คือ บิลเงินสด หรื อ ใบเสร็ จรับเงินที0มีความสมบูรณ์ ส่ วนใบสําคัญรับ
เงินควรใช้ในกรณี ที0ไม่สามารถเรี ยกบิลเงินสดหรื อใบเสร็ จรับเงินได้เท่านั/น และการใช้ข/ ึนอยูก่ บั ความ
เหมาะสมของสภาพการณ์และจํานวนเงินด้วย การจ่ายเงินที0มีจาํ นวนเงินสู งอาจไม่เหมาะสมกับการใช้
ใบสําคัญรับเงิน อย่างไรก็ตาม ใบสําคัญรับเงินต้องมีความสมบูรณ์เพิ0มขึ/นจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน คือ ใบลงทะเบียนรายชื0อผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที0มีลายมือชื0 อด้วย เพื0อให้เกิดความ
สอดคล้องและสมเหตุสมผลเกี0ยวกับจํานวนคนในการจ่ายเงิน
3.6 อัตราค่ าใช้ จ่าย
การจ่ายเงินควรยึดหลักความเหมาะสม ประหยัด โปร่ งใสและเป็ นธรรม
1) หมวดค่าตอบแทน
1.1) ค่าตอบแทนวิทยากรรายบุคคล อัตราเบิกจ่ายชัว0 โมงละ 600 – 1,200 บาทโดยพิจารณา
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1.2) ค่าตอบแทนอื0นๆ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที0ช่วยงานชัว0 คราว อัตราเบิกจ่าย 200 – 500
บาทต่อวัน
2) ค่าใช้สอย
2.1) ค่าอาหาร
- ค่าอาหารมื/อหลักกรณี จดั ในชุมชน 50-100 บาท มื/อ / คน
- กรณี จดั ในเมือง นอกเหนือจากโรงแรม 80 - 150 บาทมื/อ / คน
- จัดในโรงแรม 300-500 บาท มื/อ / คน อาหารว่าง 30 - 70 บาท มื/อ / คน
2.2 ค่าเดินทาง
- ยานพาหนะส่ วนตัว กิโลเมตรละ 5 บาท
- ค่าเช่ารถ ไม่เกิน 2,000 บาท
- ค่านํ/ามันเบิกจ่ายตามจริ ง (ตามใบเสร็ จรับเงิน)
3) ค่าวัสดุ เบิกจ่ายตามจริ ง
4) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไปรษณี ย ์ สื0 อสาร โทรคมนาคม
3.7 การเบิกจ่ ายเงินระหว่างโครงการหลักและโครงการย่อย
ในกรณี ที0เป็ นโครงการหลักซึ0งมีโครงการย่อยในความรับผิดชอบให้ดาํ เนินการ ดังนี/
1) การเบิกจ่ายเงิ นระหว่างโครงการหลักกับโครงการย่อยจะกระทําต่อเมื0อโครงการได้รับ
รายงานความก้าวหน้าจากโครงการย่อยพร้อมกับส่ งเอกสารการเงิน เพื0อขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินงวดถัดไป
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2) เมื0อผูป้ ระสานงานของโครงการหลักได้รับรายงานความก้าวหน้าและขออนุ มตั ิเบิกจ่าย
เงินงวดถัดไป ให้จดั ทําบันทึกแสดงความเห็นว่าควรเบิกจ่ายหรื อไม่ตอ่ ผูร้ ับผิดชอบโครงการหลัก
3) ผูป้ ระสานงานนําบันทึกที0ได้รับอนุมตั ิแล้วส่ งเจ้าหน้าที0การเงิน
4) เจ้าหน้าที0การเงินดําเนินการเบิกจ่ายให้กบั โครงการย่อย
3.8 การจัดทํารายงานการเงินงวด
การจัดทํา รายงานการเงิ นงวด โครงการบูรณาการงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะด้า นอาหารและ
โภชนาการ กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา จะใช้รายงานการเงิ นงวดที0ทางแผนงานได้จดั ทําผ่านเว็บไซต์
www. consumersouth.org
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ภาคผนวก
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ใบสําคัญรับเงิ น
สัญญาเลขที0 ……………………………………….
วันที0 ……………………………………..…
ข้าพเจ้า ……………………………………... เลขประจําบัตรประชาชน……………………….………………………
ที0อยู่ …................................................................................................................................................................
ได้รับเงิ นจาก....(ให้ ใส่ ชื:อแผนกิจกรรมของตนเองที:รับทุน เช่ น แผนงานการปฏิบัติการชุ มชนและพัฒนาเป็ นศู นย์
เรียนรู้ ด้านความมัน: คงทางอาหาร ศู นย์ เรียนรู้ วถิ ีธรรมชาติเพือ: ชุมชน ต.บ้ านนา อ.จะนะ จ.สงขลา) ดังรายการต่อไปนี/
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน
ค่าตอบแทน............................................................................................

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

ค่าเดินทาง…….......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

เลขทะเบียนรถยนต์ ................................................................................

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

ตัวอักษร (............................................................................................)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นได้จ่ายไปในงานโครงการที0ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) โดยแท้จริ ง ทั/งนี/ไม่สามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้

ผูร้ ับเงิน ................................................................
(………………………………….…..)

ผูจ้ ่ายเงิน ................................................................
(ใส่ ชื:อเจ้ าหน้ าทีก: ารเงินของแผนงานท่ าน)
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ตัวอย่ างใบลงทะเบียน
ลําดับ

ชื:อ – สกุล

ทีอ: ยู่

โทรศัพท์

ลายมือชื:อ
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