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คำ�จำ�กัดความ
1) “กสศ.” หมายถึง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2) “โครงการ” หมายถึง โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก กสศ. เพือ่ ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา
3) “ผู้รับทุน” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลหรือองค์กรนิติบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมงานกับ กสศ. เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดย กสศ.
เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน

แนวทางปฏิบัติด้านการดำ�เนินงานโครงการ
1. การลงนามในข้อตกลงและการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

หลังจากข้อเสนอโครงการของผู้รับทุนได้ผ่านระบบการพิจารณาจนได้รับอนุมัติแล้ว การด�ำเนินการ
ขั้นต่อไป คือ การท�ำข้อตกลงโดย กสศ. จะส่งข้อตกลงพร้อมทั้งเอกสารแนบท้ายให้ผู้รับทุนเพื่อลงนามใน
ข้อตกลงในฐานะผู้รบั ทุน ทั้งนี้ ผู้รบั ทุนควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร ซึ่งประกอบ
ด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1) หนังสือแจ้งการอนุมัตโิ ครงการ 1 ฉบับ
2) ชุดข้อตกลงเพื่อให้ผู้รับทุนลงนาม 2 ชุด
3) เอกสารแนบท้ายข้อตกลง 1 : ข้อเสนอโครงการ
4) เอกสารแนบท้ายข้อตกลง 2 : เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณงวดงานและงวดเงิน
5) เอกสารแนบท้ายข้อตกลง 3 : เอกสารเงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)
6) คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ 1 เล่ม
7) หนังสือถึงผู้จัดการธนาคาร เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
เมื่อได้รับเอกสารข้อตกลงจาก กสศ. แล้ว ผู้รับทุนจะต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1) ลงนามในฐานะผู้รบั ทุนในข้อตกลงพร้อมพยาน
2) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย
- เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามโครงการ (หากชือ่ โครงการมีความยาวมาก สามารถย่อให้สนั้ ลง
ได้ตามความเหมาะสม) โดยให้ผู้มีอำ� นาจลงนามถอนเงินมีจ�ำนวน 2 ใน 3 และให้ผู้รับทุนหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ลงนามหลัก
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- สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ได้ทกุ แห่งทีเ่ กิดความสะดวกปลอดภัยกับโครงการ
แต่การเปิดบัญชีกบั ธนาคารแห่งเดียวกับ กสศ. คือ ธนาคารกรุงไทยจะช่วยให้การโอนเงินระหว่าง
กสศ. กับผู้รับทุนเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์โดยไม่ต้องขอมีบัตรเอทีเอ็ม (ATM) และ
ไม่อนุญาตให้เบิกถอนเงินจากบัญชีของโครงการไปฝากไว้ในบัญชีส่วนตัว
3) ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งส�ำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่ชัดเจน
คืนให้ กสศ. จากนั้น กสศ. จะโอนเงินสนับสนุนโครงการงวดแรกเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการภายใน
15 วัน นับจากวันที่ กสศ. ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องจากผู้รับทุนโดย กสศ. จะส่งข้อความผ่าน
เอส.เอ็ม.เอส. (SMS) แจ้งให้โครงการทราบเมื่อโอนเงินให้โครงการแล้วหากโครงการยังไม่ได้รับเงินโอนภายใน
ก�ำหนดวันดังกล่าว โปรดติดต่อกับ กสศ. ทันที

2. การวางแผนการด�ำเนินงานโครงการ

เมื่อผู้รับทุนได้ทราบผลการอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการจาก กสศ. ผู้รับทุนควรมีการเตรียมการในเรื่อง
ต่อไปนี้
1) การจัดทีมงาน หมายถึง การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรที่จะมาช่วยงานของโครงการ ว่าควรจะมี
จ�ำนวนเท่าไรและเป็นผู้ใด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามวงเงินงบประมาณทีร่ ะบุไว้ในข้อตกลง
2) การจัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงาน ผู้รับทุนควรจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานของโครงการ โดยระบุถึง
วิธีด�ำเนินการของแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดงบประมาณที่ก�ำหนดผลงานที่ควรได้รับรวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นอกจากนี้ ควรค�ำนึงถึงปัญหาอุปสรรค และข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการ
ด�ำเนินงานเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้า
3) การวางแผนการติดตามผลงาน ซึ่งจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการติดตามการด�ำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาที่จะติดตามงาน เช่น อาจใช้วธิ ีการประชุมติดตามงานทุกเดือน
4) การวางแผนการจัดท�ำรายงานความก้าวหน้าซึ่งหมายถึง การก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาของการจัดท�ำ
รายงาน

3. การด�ำเนินการตามแผน

โครงการควรเริ่มต้นด�ำเนินการตามที่วางแผนไว้ทันทีที่ได้รับเงินงวดจาก กสศ. และควรติดตาม
ผลการด�ำเนินงานให้เกิดผลงานตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลง ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานโครงการเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
หลักของการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้เงินงบประมาณ หรือระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ผู้รับทุนจะ
ต้องท�ำหนังสือแจ้งให้ กสศ. ทราบทันที
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4. การติดตามทบทวนบทเรียนที่ได้จากการด�ำเนินงานโครงการ

นอกจากงานบริหารจัดการและควบคุมการด�ำเนินโครงการให้เสร็จตามแผนและงบประมาณแล้ว
ผู้รับทุนควรติดตามทบทวนบทเรียนที่ได้รับจากการด�ำเนินงานโครงการ ซึ่งได้แก่ ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์
(Outcome) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลดีและส่งเสริมเป้าหมายของงานสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาหรือไม่ หรือควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

5. การรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ

5.1 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการเพื่อเบิกเงินงวด
โครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายเงินให้ กสศ. ทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ตามเอกสารงวดงานงวดเงินในข้อตกลงรับทุน โดยรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการจะมีเอกสารประกอบรายงานดังต่อไปนี้
		 1) รายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อม CD ข้อมูล (PDF) ที่มีเนื้อหาตรงกัน 1 ชุด
		 2) รายงานการเงินประจ�ำงวด 1 ชุด (ตามแบบฟอร์ม กสศ.)
		 3) ส�ำเนาสมุดเงินฝากธนาคารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน
		 4) รายการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารงวดงานงวดเงิน เช่น
- ผลผลิตประจ�ำงวดของโครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม (ควรเป็นภาพที่คัดเลือกแล้ว จ�ำนวนไม่มากเกินไป)
กรณีภาพถ่ายพืน้ ทีฯ่ และภาพถ่ายกิจกรรมควรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ (Folder) ไว้ใน CD ตาม
ข้อ 1
เมื่อ กสศ. ได้รับรายงานความก้าวหน้าแล้ว และได้ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายเงินถูก
ต้องแล้วจะโอนงวดต่อไปให้กบั โครงการภายใน 15 วัน หลังจากได้รับรายงานความก้าวหน้าจากโครงการ
อนึ่ง การเบิกจ่ายเงินงวด กสศ. จะจ่ายเงินงวดให้เต็มตามจ�ำนวนของเงินงวดถัดไป เว้นแต่กรณีที่
โครงการมีเงินงวดเดิมคงเหลือมากกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณงวดถัดไป ซึ่ง กสศ. อาจพิจารณาไม่จ่ายเงิน
งวดให้เต็มจ�ำนวน หรือพิจารณาจ่ายเป็นรายกรณี
ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.eef.or.th คลิก>โครงการ >ดาวน์โหลดเอกสารส�ำหรับผูร้ บั ทุน
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ส่วนที่ 2 ผลการด�ำเนินงานตามผลผลิต/ผลลัพธ์

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 3 สิ่งที่น�ำส่งพร้อมรายงานครั้งนี้

ส่วนที่ 4 แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณงวดต่อไป

5.2 การรายงานผลการด�ำเนินงานเพื่อปิดโครงการ
เมือ่ ได้ดำ� เนินงานโครงการจนเสร็จครบถ้วนตามแผนและเป้าหมายของโครงการแล้ว ผู้รบั ทุนจะต้องจัด
ท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นการรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการส่งให้ กสศ. โดยการรายงานปิดโครงการจะมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
1) รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานเมื่อปิดโครงการพร้อม CD ข้อมูล (PDF) ที่มีเนื้อหาตรงกัน 1 ชุด
2) รายงานการเงินงวดปิดโครงการ 1 ชุด
3) ส�ำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน
4) รายการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารงวดงานงวดเงิน1 ชุด
- ผลผลิตประจ�ำงวดของโครงการ
- ภาพถ่ายกิจกรรม (ควรเป็นภาพที่คัดเลือกแล้ว จ�ำนวนไม่มากเกินไป)
ส�ำหรับภาพถ่ายกิจกรรมควรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ (Folder) ไว้ใน CD ตามข้อ 1
อนึ่ง รายงานผลการด�ำเนินงานเพื่อปิดโครงการของผู้รับทุนควรจัดส่งถึง กสศ. ภายในวันที่สิ้นสุด
โครงการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงรับทุน
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานเมื่อปิดโครงการ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.eef.or.th คลิก>โครงการ >ดาวน์โหลดเอกสารส�ำหรับผูร้ บั ทุน
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ

7

ส่วนที่ 2: การดำ�เนินงาน

แบบรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานเมื่อปิดโครงการ
ข้อแนะนำ�

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(บาท)

หมวดกิจกรรมหลัก

ลำ�ดับที่

กิจกรรมสำ�คัญ

ลำ�ดับที่ กลุ่มผู้รับประโยชน์โดยอ้อม

ส่วนที่ 3: ผลผลิต ผลลัพธ์ และการขยายผล

เกิด/
ครบถ้วน

รายการ

ไม่เกิด/
ไม่ครบ

สรุปสาระข้อมูล/เหตุผลกรณีไม่เกิด

ด้านกระบวนการ

ประเภทนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต

รายการ

ครั้งที่
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ประเด็น

ด้านผลผลิต

หน่วยงานที่มาดูแล

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ

กลุ่มผู้มาดูงาน

จำ�นวนผู้มาดูงาน

ระหว่างวันที่

จำ�นวน

งบประมาณที่ใช้จริง
(บาท)

กลุ่มผู้รับผลประโยชน์

ผลหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จำ�นวน (คน)

6. ระบบสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ

กสศ. อาจให้การสนับสนุนโครงการในหลายลักษณะ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท�ำงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การเข้าเยี่ยมโครงการเพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนิน
โครงการ รวมทั้งนิเทศและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินการบัญชี เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติด้านการเงินบัญชี และพั สดุ
1. ด้านการเงิน
1.1 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน
		 ให้ผู้รับทุนเป็นผู้มหี น้าที่รับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินและอนุมัติการจ่ายเงินของโครงการ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง ประหยัด โปร่งใส ในกรณีที่ผู้รับทุนมีความจ�ำเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ใดเป็นผู้ดูแลแทนเป็นการชั่วคราว ให้ท�ำเป็นหนังสือถึง กสศ. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
1.2 การรับเงินงวดจาก กสศ.
		 หลังจากที่ผู้รับทุนได้ลงนามในฐานะผู้รับทุนในข้อตกลง และได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
รวมทั้งได้ส่งเอกสารประกอบการลงนามในข้อตกลงพร้อมกับส�ำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารคืนไปยัง กสศ.
แล้ว กสศ. จะโอนเงินงวดให้กบั โครงการภายใน 15 วัน และเมื่อได้รับแจ้งจาก กสศ. ว่าได้โอนเงินงวดให้กับ
โครงการแล้ว ให้โครงการน�ำสมุดคูฝ่ ากเงินธนาคารไปปรับสมุดทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารเพือ่ ให้ทราบว่าได้รบั เงินงวด
ถูกต้องแล้ว (เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติบางเครื่องไม่สามารถปรับรายการได้)
		 หลังจากโอนเงินงวดให้โครงการแล้ว กสศ. จะจัดส่งใบส�ำคัญรับเงินค่าเงินงวดมาให้โครงการ
เพือ่ ให้ผรู้ บั ทุนลงนามรับเงินและส่งกลับคืน กสศ. โดยผูร้ บั ทุนควรถ่ายส�ำเนาใบส�ำคัญรับเงินดังกล่าวเก็บไว้เป็น
หลักฐานประกอบการรับเงิน
1.3 การเบิกถอนเงินจากธนาคารไว้ใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
โครงการสามารถเบิกถอนเงินจากธนาคารมาเพื่อใช้จ่ายได้โดยตรงตามกิจกรรมที่กำ� หนดไว้ใน
โครงการเช่น การจ่ายเป็นค่าตอบแทน การจ่ายเพือ่ การจัดการประชุมหรือจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจ่ายเพือ่
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเป็นประจ�ำภายในส�ำนักงาน ฯลฯ ซึ่งผู้รับทุนสามารถเบิกถอนเงินจาก
ธนาคาร มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสดในมือได้จำ� นวนหนึง่ แต่ไม่ควรมีจำ� นวนมากเกินความจ�ำเป็นโดยไม่มกี จิ กรรม
ในการใช้จ่ายเงิน
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การเบิกจ่ายเงินสามารถด�ำเนินการได้โดยเสนอเรื่องและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่อเจ้าหน้าที่
การเงินหรือผู้รับทุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามกรอบอัตราค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุท่ี กสศ. ก�ำหนดไว้ โดยจัดท�ำบันทึกขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินตามตัวอย่าง ซึง่ ระบุชอื่ โครงการ กิจกรรม จ�ำนวน
เงินค่าใช้จ่ายและให้ผู้รบั ทุนเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน
บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของผู้รบั ทุนสนับสนุนจาก กสศ. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
หลักการบริหารจัดการที่ดี กสศ. จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
1) การเบิกจ่ายเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส�ำคัญ
รับเงินที่สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องและเป็นการจ่ายในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น
2) การเบิกจ่ายเงินจะต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมตามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงรับทุน ในกรณีที่โครงการมีความจ�ำเป็นต้องปรับโอนงบประมาณสามารถปรับโอนได้ภายใน
โครงการเดียวกันไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ถูกปรับโอน
ในกรณีท่จี �ำเป็นต้องปรับเกินกว่าร้อยละ 10 ต้องท�ำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ กสศ. ก่อน
3) การจ่ายเงินเป็นค่าเงินเดือนค่าจ้าง และค่าครุภัณฑ์ ต้องมีงบประมาณระบุไว้ในข้อตกลงรับทุน และ
ไม่สามารถน�ำเงินงบประมาณทีต่ งั้ ไว้ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงรับทุนมาใช้จา่ ยเป็นค่าเงินเดือนค่าจ้าง
หรือค่าครุภัณฑ์
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4) หัวหน้าโครงการหรือลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือเหมาจ่าย
จากโครงการ ไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนอืน่ จากโครงการนัน้ ได้อกี ยกเว้นการปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ กสศ. ก�ำหนด
5) ในกรณีที่โครงการมีเงินเหลือจ่ายจากการด�ำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงจะต้องส่งคืน กสศ.
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินของโครงการจะต้องมีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง โดย
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมี 3 แบบ คือ
1) ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกให้กับผู้ซื้อเมื่อจ่ายเงินช�ำระค่าสินค้าหรือ
บริการ ซึ่งต้องมีความสมบูรณ์ คือ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย/ผู้รับเงิน ชื่อและที่อยู่ของผู้ซ้ือ/ผู้จ่ายเงิน ซึ่ง
หมายถึงโครงการ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ขนาด จ�ำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมของสินค้า
หรือบริการ และลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมทั้งวันที่รับเงิน
2) ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย/
ผู้รับเงิน ที่ชัดเจนอ้างอิงได้ ซึ่งผู้รับทุนหรือผู้จ่ายเงินอาจให้การรับรองโดยจัดท�ำใบส�ำคัญรับเงินแนบกับใบเสร็จ
รับเงินหรือบิลเงินสดที่ไม่สมบูรณ์ดังที่กล่าว
3) ใบส�ำคัญรับเงิน คือ เอกสารตามแบบฟอร์มที่ กสศ. จัดเตรียมไว้สำ� หรับกรณีที่โครงการจ่ายเงิน
ค่าสินค้าและบริการ โดยไม่สามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ ซึ่งใบส�ำคัญรับเงินจะต้องมี
ความสมบูรณ์ โดยระบุชอื่ ทีอ่ ยู่ และเลขประจ�ำตัวประชาชน รายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ ชนิด ขนาด จ�ำนวน ราคา
ของสินค้า และบริการ ลายมือชื่อผู้รับเงินและวันที่รับเงิน เฉพาะในกรณีการจ่ายเงินค่าซื้อ/จ้าง ท�ำสิ่งของและ
บริการ ที่มจี �ำนวนเงินเกินกว่า 5,000.- บาท จะต้องแนบส�ำเนาบัตรประชาชนดังตัวอย่าง
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ใบส�ำคัญรับเงิน

ความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
เอกสารทีเ่ ป็นหลักฐานการจ่ายเงินทีด่ ที สี่ ดุ คือ บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ดงั ทีก่ ล่าว
ข้างต้น ส่วนใบส�ำคัญรับเงินควรใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น และการใช้
ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพการณ์และจ�ำนวนเงินด้วย การจ่ายเงินที่มีจ�ำนวนเงินสูงอาจไม่
เหมาะสมกับการใช้ใบส�ำคัญรับเงิน อย่างไรก็ตาม ใบส�ำคัญรับเงินอาจมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหากมีเอกสาร
หลักฐานประกอบ เช่น ในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ หรือการจ่ายเงิน
ค่าอาหาร จัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม ควรแนบทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีลายมือชื่อด้วยเพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องและสมเหตุสมผลเกี่ยวกับจ�ำนวนคนในการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าอาหาร
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง
1) มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนตรงตามจ�ำนวนเงินที่จ่ายไป
2) มีเอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเงินโดยครบถ้วน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุครุภัณฑ์
จะต้องมีเอกสารประกอบซึ่งได้แก่ ใบขอซื้อขอจ้าง ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ใบส่งของ เอกสารการ
ตรวจรับของ เป็นต้น
12
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ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง การจ่ายเงินจะต้องมีความถูกต้องตามหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงิน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุ รวมทั้งอยู่ในกรอบอัตราค่าใช้จ่ายที่ กสศ. ก�ำหนดไว้
อัตราค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายเงินควรค�ำนึงถึงหลักความเหมาะสม ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้
1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง หมายถึง เงินเดือนของ หัวหน้าโครงการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ และค่าจ้างของลูกจ้าง ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงโครงการ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายจะต้องอยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงโครงการ และ กสศ. ไม่อนุญาตให้น�ำเงินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมอื่น
หรือหมวดค่าใช้จ่ายอื่นมาจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าจ้าง
2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ก�ำหนดให้จ่ายเพื่อการด�ำเนินงาน
ของโครงการ ดังนี้
หมวดรายจ่าย
อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนการประชุม หมายถึง ค่า • 300–2,000 บาท
ตอบแทนของผู ้ เ ข้ า ประชุ ม แต่ ล ะการ
ประชุม
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
• รายบุคคล ชัว่ โมงละ 600 – 1,200
บาท
3. ค่าตอบแทนอื่น หมายถึง ค่าตอบแทนที่ • 200 – 500 บาท/วัน
จ่ า ยแก่ บุ ค คลภายนอกที่ ม าช่ ว ยงาน
ชั่วคราว

หลักการพิจารณา
1. พิจารณาตามเนื้อหาการประชุม
2. ตามความเหมาะสม
พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม
1. พิจารณาตามหน้าที่ความรับผิด
ชอบของงานที่ท�ำ และระยะเวลา
ในการท�ำงาน
2. ต้องท�ำงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าทีพ่ กั หมายถึงค่าใช้จา่ ยในการเช่าห้อง
กรณีปฏิบัตงิ านในพื้นที่และองค์กร
พักในโรงแรมหรือสถาน ที่อื่นใดเพื่อพัก
รับทุนมีท่พี ักให้ ถือว่าไม่มคี ่าใช้จ่าย
แรมในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ค่าที่พัก
1.1 พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปริมณฑล • ตามจริง ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน
และจั ง หวั ด ใหญ่ ศู น ย์ ก ลาง
(เชียงใหม่ ล�ำปาง พิษณุโลก
นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น
อุ บ ลราชธานี ระยอง ชลบุ รี
ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช)
1.2 พื้นที่นอกเหนือจาก 1.1
• ตามจริง ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ
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หมวดรายจ่าย
อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
หลักการพิจารณา
2. ค่าพาหนะเดินทาง หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางปฏิบัติงาน (ทางบก ทาง
อากาศ และทางน�้ำ) 		
- เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ
• ตามจริง
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
• ตามจริงไม่เกิน 4 บาท/กิโลเมตร ไม่เกินอัตราค่าเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด
- เดินทางโดยเครื่องบิน
• ตามจริง
ในอัตราค่าเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดหรือ
ตามสิทธิทพี่ งึ ได้ตามความเหมาะสม
3. ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่ารถเพือ่ โดยสาร • ตามจริง ไม่เกิน 1,800 บาท/วัน ไม่รวมค่าน�้ำมันตามจริงในใบเสร็จ
ในการปฏิบตั ิงาน
รับเงิน
4. ค่าเช่าสถานที่ หมายถึง ค่าเช่าสถานที่ • ตามจริง ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน 1. พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
ส�ำหรับการประชุม อบรม สัมมนา
สภาวการณ์
2. มีความจ�ำเป็นเฉพาะ มีเหตุผลใน
การใช้สถานที่นั้นๆ
5. ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ (ทีน่ อกเหนือจาก • ตามจริง ไม่เกิน 10,000 บาท/วัน
อุปกรณ์พื้นฐาน)
6. ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม • ตามจริง
ในการจัดประชุม อบรม สัมมนารวมถึง
งานอื่นใดที่ก่อให้เกิดงาน
ค่าอาหารมื้อหลัก
อัตราต่อมื้อต่อคน
- กรณีจัดในชุมชน
• 50 – 100 บาท
- กรณีจดั ในเมือง (นอกเหนือจากโรงแรม) • 80 – 150 บาท
- กรณีจัดในโรงแรม
• 300 – 500 บาท
- กรณีเหมารวมต่อวัน
• ตามจริง ไม่เกิน 1,000 บาท
ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดและจ�ำนวนมื้อ
(ทั่วไป 3 มื้อ)
ค่าอาหารว่าง
- กรณีจดั ในสถานทีท่ วั่ ไป (นอกเหนือจาก • 30 – 70 บาท
โรงแรม)
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ในกรณีทโี่ ครงการมีเหตุผลและความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินเกินกว่ากรอบอัตราค่าใช้จา่ ยข้างต้นนีใ้ ห้อยูก่ บั
ดุลยพินิจของผู้รบั ทุนหรือขอความเห็นชอบจาก กสศ. ก่อนในกรณีที่มีจ�ำนวนเงินสูง
3) หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ของทีม่ คี วามคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุด ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่ต้องช�ำระพร้อมกันแล้วเกินกว่า 5,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าซื้อครุภัณฑ์จะ
ต้องมีความจ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตงิ าน และได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ในข้อตกลงรับทุนแล้ว
4) หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าน�ำ้
ประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าบริการอื่น โดยการเบิกจ่ายเงินจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบส�ำคัญรับเงิน หากใช้ส�ำเนาในการเบิกจ่ายเงินควรมีผู้อนุมัติ
รับรองในใบเสร็จรับเงิน หรือใบส�ำคัญรับเงิน
5) หมวดรายจ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดๆ ตามข้างต้น

2. ด้านการบัญชี
2.1 วัตถุประสงค์ของการท�ำบัญชี
		 การจัดท�ำบัญชีของโครงการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถานะ
การเงินของโครงการว่ามีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลืออยู่เท่าไร และได้ใช้จ่ายไปในกิจกรรมใดบ้าง รวม
ทั้งมีงบประมาณคงเหลือในแต่ละกิจกรรมอีกเท่าไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารโครงการ นอกจากนี้ข้อมูลที่
ได้จากการจัดท�ำบัญชียงั น�ำมาใช้ในการจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำงวดหรือปิดโครงการเพือ่ เสนอต่อ กสศ. ได้
ด้วย
2.2 การจัดท�ำบัญชีของโครงการ
		 โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก กสศ. จะต้องจัดท�ำบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทเี่ หมาะ
สม และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำบัญชีของโครงการ กสศ.ได้ออกแบบสมุดบัญชีอย่างง่าย
ไว้ โดยผู้จัดท�ำบัญชีเพียงบันทึกรายการรับ - จ่ายเงินในช่องเงินฝากธนาคารหรือช่องเงินสดในมือแล้วแต่กรณี
ซึ่งโปรแกรม MS Excel จะออกยอดเงินคงเหลือให้โดยอัตโนมัติหรือหากต้องการบันทึกบัญชีแบบ Manual
ก็สามารถท�ำได้โดยพิมพ์แบบฟอร์มสมุดรายวันรับ – จ่าย จากแผ่น CD ท้ายคู่มือนี้มาใช้จดบันทึกด้วยมือโดย
ผู้บันทึกจะต้องบวก – ลบ ออกยอดเงินคงเหลือด้วยตนเอง
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2.3. การจัดท�ำรายงานการเงิน
2.3.1 การจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำงวด
เมื่อได้ด�ำเนินงานโครงการจนถึงระยะเวลาที่ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงแล้ว ในส่วนของการจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำงวดเพือ่
ขอเบิกเงินงวดถัดไป ให้จัดท�ำดังตัวอย่างต่อไปนี้
16
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ส่วนที่ (1) รายรับ – รายจ่าย และเงินคงเหลือประจ�ำงวด ให้กรอกข้อมูลรายรับ – รายจ่าย และ
เงินคงเหลือ ดังนี้
• รายรับ ได้แก่
- เงินคงเหลืองวดก่อนยกมา (ถ้ามี)
- รับเงินงวดจาก กสศ. (ในงวดนี้)
- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
- รับเงินอื่นๆ (ไม่รวมเงินเปิดบัญชี)
• รายจ่าย : ระบุผลรวมรายจ่ายของทุกกิจกรรมในสมุดรายวันเงินรับ – จ่าย
• เงินคงเหลือ : คือการน�ำยอดเงินคงเหลืองวดก่อนยกมา บวก ยอดรวมรายรับ หัก ยอดรวมรายจ่าย
ในงวดนี้
ส่วนที่ (2) รายละเอียดเงินคงเหลือ ได้แก่
- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคาร
- เงินให้ยมื ไปจัดกิจกรรม
- (หัก) เงินเปิดบัญชีโครงการ
- (หัก) รายจ่ายที่โครงการส�ำรองจ่าย
ส่วนที่ (3) รายละเอียดงบประมาณทีไ่ ด้รบั รายจ่าย และงบประมาณคงเหลือแยกตามกิจกรรม
- ระบุชื่อกิจกรรมตามข้อตกลงในช่อง “กิจกรรม”
- ระบุวงเงินงบประมาณตามข้อตกลงของแต่ละกิจกรรมลง ในช่อง “งบประมาณ” พร้อมทัง้ ออกยอด
รวมในบรรทัดรวมสุดท้ายด้านล่าง (ยอดรวมงบประมาณของทุกกิจกรรมจะเท่ากับวงเงินสนับสนุนในข้อตกลง)
- ระบุยอดรวมรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมลงในช่องรายจ่ายแต่ละงวด และออกยอดรวมในช่องรวม
รายจ่าย พร้อมทัง้ ออกยอดรวมในบรรทัดสุดท้ายด้านล่าง (ยอดรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมจะรวบรวมได้จากการ
บวกตัวเลขรายจ่ายในสมุดรายวันเงินรับ – จ่าย ทั้งนี้ ยอดรวมรายจ่ายของทุกกิจกรรมจะต้องเท่ากับยอดรวม
รายจ่ายในส่วนที่ 1 )
- ระบุยอดงบประมาณคงเหลือของแต่ละกิจกรรมในช่องงบประมาณคงเหลือ โดยน�ำยอดงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ของแต่ละกิจกรรม หักด้วยรายจ่ายของแต่ละกิจกรรม พร้อมทัง้ ออกยอดงบประมาณคงเหลือรวมของทุก
กิจกรรมในบรรทัดรวมสุดท้ายด้านล่าง
ส่วนที่ (4) เงินสนับสนุนโครงการที่จะขอเบิกในงวดถัดไป ระบุจ�ำนวนเงินงวดถัดไปให้ตรงตาม
ตารางการขอเบิกเงินงวดในเอกสารแนบข้อตกลงโครงการ
** ข้อควรปฏิบัติในการจัดท�ำรายงานการเงินเพื่อเบิกเงินงวด
(1) ควรจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำงวด และรายงานความก้าวหน้าของโครงการภายในระยะเวลาที่
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงรับทุน
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(2) รายงานการเงินประจ�ำงวดจะต้องมียอดรายรับ รายจ่ายตามกิจกรรม รวมทั้งยอดเงินคงเหลือถูก
ต้องตามข้อเท็จจริงและตรงกับสมุดบัญชี
(3) แนบส�ำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่ได้ปรับสมุด (Update) เพื่อให้ทราบ
ยอดคงเหลือปัจจุบัน
2.3.2 การจัดท�ำรายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ
เมือ่ ได้ดำ� เนินโครงการจนเสร็จสิน้ และสมควรปิดโครงการแล้ว การจัดท�ำรายงานการเงินเพือ่ ปิดโครงการ
มีดังนี้
1) กรอกข้อมูลรายละเอียดการใช้จา่ ยเงินงวดทีผ่ า่ นมาในรายงานการเงินประจ�ำงวด (สุดท้าย) ดังตัวอย่าง
2) บันทึกยอดเงินคงเหลือยกมางวดก่อน ระบุรายรับเงินงวดที่รับจาก กสศ. ดอกเบี้ยรับ รายจ่าย และ
เงินคงเหลือ งวดปัจจุบัน รวมทั้งค�ำนวณผลรวมตลอดโครงการในช่องสุดท้าย ดังตัวอย่าง
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3) แนบส�ำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่ปรับสมุด (Update) ถึงปัจจุบัน
4) ในกรณีที่มีเงินคงเหลือและไม่มีแผนการใช้เงินแล้ว ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการเพื่อ
โอนเงินคงเหลือคืน กสศ. โดยติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินของ กสศ. เพื่อขอทราบชื่อบัญชีที่จะโอนเงินคืน
5) ในกรณีการก�ำหนดงวดงานงวดเงินที่ กสศ. ต้องการกันเงินจ�ำนวนหนึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายไว้เพื่อจะ
เบิกจ่ายให้กบั โครงการ เมื่อได้ส่งรายงานปิดโครงการให้ กสศ. แล้ว ซึ่งท�ำให้โครงการต้องทดรองจ่ายเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายในตอนท้ายโครงการไปก่อนแล้วจึงขอเบิกเงินงวดสุดท้ายเท่ากับจ�ำนวนที่ทดรองจ่ายไป และหักด้วย
เงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือเงินอื่นใดที่เป็นส่วนของ กสศ.
6) ในกรณีโครงการมีเงินเหลือจ่ายจะต้องส่งคืน กสศ.
กรณีที่โครงการมีจ�ำนวนงวดงาน/ งวดเงิน มากกว่า 3 งวด ให้ใช้แบบฟอร์มรายงานการเงิน
แนวนอนดังตัวอย่าง
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2.4 การเก็บเอกสารทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
สมุดบัญชีและเอกสารโครงการควรจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในที่ที่เหมาะสมตลอดเวลา โดยเอกสาร
ใบส�ำคัญให้แยกเป็น 2 แฟ้ม คือ แฟ้มรับ และแฟ้มจ่าย การจัดเก็บเอกสารในแฟ้มให้เรียงตามเลขที่ใบส�ำคัญ
และวันที่เกิดรายการ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาหรือเมื่อมีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุที่ยังมิได้ตรวจสอบและต้องเก็บไว้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 5 ปี ส่วนเอกสารที่ตรวจสอบโดยส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินแล้วไม่มปี ัญหาและไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องตรวจสอบอีก ให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 ปี

3.ด้านการพัสดุ
3.1 ค�ำจ�ำกัดความ
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการจ้าง
“วัสดุ” หมายถึง สิ่งของที่มีความหมดเปลืองจากการใช้ และการจ�ำหน่ายจ่ายแจก หรือสิ่งของที่ใช้
เพื่อการบ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือปรับปรุงพัสดุ รวมทั้งอะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือส่วนประกอบของ
ครุภณ
ั ฑ์หลัก แบบพิมพ์หรือสิง่ ตีพมิ พ์ต่างๆ และให้หมายความรวมถึงสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะถาวรหรือมีอายุการใช้
งานมากกว่าหนึ่งปีและมีราคาไม่เกินห้าพันบาท
22

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ

“ครุภัณฑ์” หมายถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีและมีราคาเกิน
กว่าห้าพันบาท
“การซื้อ” หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น แต่
ไม่หมายความรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” หมายถึง การจ้างท�ำของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งการออกแบบและ
การควบคุมงาน แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น
“การจ�ำหน่ายพัสดุ” หมายถึง การมอบโอน การตัดบัญชี การแลกเปลีย่ น การขาย การแปรสภาพ หรือ
การท�ำลาย
3.2 วิธีการจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุมี 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีการตกลงราคา ส�ำหรับใช้กับการจัดหาที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท สามารถติดต่อ
ตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รบั จ้างได้โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ด�ำเนินการจัดหาควรติดต่อสอบถามราคาและคุณภาพของ
พัสดุก่อนตกลงราคา
2) วิธีเปรียบเทียบราคา ส�ำหรับใช้กับการจัดหาที่มีวงเงินครั้งหนึ่งเกินกว่า 500,000 บาท ต้องมี
คณะกรรมการจัดหาอย่างน้อย 3 คน เพื่อด�ำเนินการจัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
อย่างน้อย 3 ราย
3) วิธคี ดั เลือกส�ำหรับการจัดหาทีม่ วี งเงินครัง้ หนึง่ เกินกว่า 500,000 บาท และมีความจ�ำเป็นทีไ่ ม่สามารถ
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาได้ เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือเป็นการจัดหาเพิ่มโดยด่วน หรือเป็นการจัดหาที่ต้อง
ระบุยี่ห้อหรือจัดหาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาแล้วไม่ได้ผล
ทั้งนี้ โครงการขนาดย่อมจะมีวงเงินงบประมาณส�ำหรับการจัดหาพัสดุไม่มากและไม่เกิน 500,000 บาท
ซึ่งสามารถจัดซื้อหรือจ้างได้โดยวิธีตกลงราคาได้
3.3 การตรวจรับพัสดุ
ในกรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท ผู้รับทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของพัสดุที่รับมอบจากผู้ขาย
3.4 การควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุ
เมื่อโครงการได้ด�ำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์หรือวัสดุมาแล้วให้ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนควบคุม
ดังนี้
1) การจัดท�ำทะเบียนครุภัณฑ์ในกรณีที่โครงการมีการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ใช้ในโครงการ เพื่อ
ความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ ให้โครงการจัดท�ำทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ดงั ตัวอย่าง โดยให้มกี ารตรวจนับ
ทุก 6 เดือน
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2) การจัดท�ำทะเบียนคุมวัสดุในกรณีท่โี ครงการมีการจัดซื้อวัสดุมาใช้งาน ควรมีการควบคุมและตรวจ
สอบเพื่อให้ทราบถึงจ�ำนวนที่ได้รับมา จ�ำนวนที่ใช้จ่ายไป และจ�ำนวนที่คงเหลืออยู่ โดยจัดท�ำเป็นทะเบียนคุม
หรือ Stock Card เมื่อมีการเบิกจ่ายวัสดุทุกครั้งจะต้องจัดท�ำใบเบิกวัสดุไว้เป็นหลักฐานดังตัวอย่าง โดยให้มีการ
ตรวจนับทุกเดือน
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3.5 แนวทางการจัดการครุภัณฑ์และวัสดุเมื่อสิ้นสุดโครงการ
โครงการที่มีงบประมาณส�ำหรับจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุมาเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน เมื่อจะปิดโครงการ
หรือยุติโครงการ หรือยกเลิกโครงการ ให้โครงการแจ้งให้ กสศ. ทราบโดย กสศ. จะติดต่อกับโครงการเพื่อร่วม
กันพิจารณาในการจัดการกับครุภัณฑ์และวัสดุดังกล่าวต่อไป ซึ่งอาจพิจารณาให้
1) จ�ำหน่ายครุภัณฑ์หรือวัสดุโดยวิธีการขายและโอนเงินคืน กสศ.
2) จ�ำหน่ายโดยโอนครุภัณฑ์หรือวัสดุให้กับโครงการอื่น
3) จ�ำหน่ายด้วยวิธีอื่นๆ เช่น แลกเปลี่ยน แปรสภาพหรือท�ำลาย

แบบรายงานต่างๆ ในคู่มือนี้ได้แนบไว้ใน CD ท้ายเล่ม
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คำ�ถาม - คำ�ตอบ

ถาม : หากผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้มาปฐมนิเทศในวันลงนามข้อตกลงกับ กสศ. จะท�ำอย่างไร
ตอบ : การปฐมนิเทศเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในการท�ำงานตลอดระยะเวลาของโครงการผู้รับผิดชอบโครงการหรือคณะท�ำงานจึงควรร่วมในการ
ปฐมนิเทศ
ถาม : กสศ. จะโอนเงินงบประมาณงวดที่ 1 เมื่อไหร่
ตอบ : ในกรณีเอกสารประกอบการลงนามข้อตกลงครบถ้วนสมบูรณ์ กสศ. จะโอนงบประมาณงวดที่ 1 ภายใน
15 วันหลังการลงนาม หรือก่อนเริ่มโครงการ 15 วัน
ถาม : การเลือกใช้ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีโครงการมีผลต่อการโอนเงินของ กสศ. หรือไม่
ตอบ : มีผลในบางกรณี เช่น การเคลียร์เช็ค หากเป็นไปได้ควรเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย และหลีกเลี่ยง
การใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ถาม : หากส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละงวดช้าจะมีผลอย่างไร
ตอบ : การส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละงวดช้า จะส่งผลต่อการโอนงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินงานในงวดต่อ
ไปล่าช้าไปด้วย ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมการเพื่อประมาณการระยะเวลาการส่งเอกสารเพื่อเบิก
งบประมาณในแต่ละงวดไม่เกิน 15 วัน หลังวันที่เริ่มงวดใหม่ในข้อตกลง
ถาม : หากมีเหตุให้งาน – กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ควรท�ำอย่างไร
ตอบ : หากการท�ำงานจริงไม่เป็นไปตามแผน เช่น ท�ำไม่ได้ตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ ให้อธิบายสาเหตุของกิจกรรม
ทีไ่ ด้ดำ� เนินการและยังไม่ได้ด�ำเนินการในรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ (หากมีรายละเอียดมากให้เพิม่ เป็น
รายการเอกสารแนบ และอาจปรับแผนการท�ำงานที่โครงการจะด�ำเนินงานได้จริงเสนอมายัง กสศ. เพื่อขอปรับ
เปลี่ยนได้)
ถาม : เงินที่แบ่งไว้ในแต่ละงวดไม่พอใช้ (ติดลบ)ควรท�ำอย่างไร
ตอบ : สามารถรายงานการเงินแบบติดลบไปยัง กสศ. โดยหากเกินกว่า 1 พันบาทขอให้ระบุสาเหตุของ
การใช้งบประมาณเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้มาด้วย
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ถาม : หากโครงการมีรายได้จากผลผลิตของโครงการจะท�ำบัญชีอย่างไร
ตอบ : บางโครงการมีผลผลิตที่จ�ำหน่ายได้ จึงควรมีการท�ำรายงานการเงินโดยลงเป็นรายรับเพิ่ม / แยกออก
ไปต่างหากเป็นบัญชีของโรงเรียน ชมรม หรือกลุ่มนักเรียนก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีระบบการตรวจทานบัญชีและการเงิน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
ถาม : เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วมีเงินคงเหลือควรท�ำอย่างไร
ตอบ : เมื่อปิดโครงการหากมีงบประมาณคงเหลือให้โอนคืน กสศ. โดยติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน กสศ. ก่อน
ด�ำเนินการโอนคืน และส่งหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวมาพร้อมรายงานการปิดโครงการ
ถาม : ใช้เงินไม่ทนั เหลือเยอะเกิน 50% (รายงาน)จะเบิกเงินงวดต่อไปได้หรือไม่
ตอบ : หากมีงบประมาณเหลือเกินกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่จะขอเบิกในงวดถัดไป กสศ. อาจจะ
พิจารณาไม่เบิกงบประมาณให้ หากโครงการยืนยันที่จะเบิกเพื่อน�ำไปใช้จัดกิจกรรมส�ำหรับงวดถัดไปให้แนบ
เอกสารแผนการใช้เงินเดิมที่เหลือกับงวดใหม่ที่ขอเบิกมาด้วย ดังตัวอย่าง
งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ (งวดที่....)
จ�ำนวน.........................บาท
งบประมาณใหม่ (งวดที่ ......)
จ�ำนวน..........................บาท

กิจกรรม

หมายเหตุ
ระบุวา่ เป็นกิจกรรมเดิมทีจ่ ะด�ำเนินการ
ในช่วงใด หรือกิจกรรมจ�ำเป็นเพิ่มเติม

ถาม : จัดกิจกรรมไม่เสร็จตามแผนงานที่ก�ำหนดสามารถขยายเวลาด�ำเนินงานได้หรือไม่
ตอบ : หากมีความจ�ำเป็นให้แจ้งขออนุมัติขยายระยะเวลาด�ำเนินงานไปยัง กสศ. แต่โดยรวมไม่ควรเกินกว่า
ระยะเวลาโครงการ
ถาม : ผลผลิต – ผลลัพธ์ ได้ไม่ครบถ้วนตามระบุไว้ในข้อตกลงควรท�ำอย่างไร
ตอบ : อธิบายข้อจ�ำกัด / คืนเงินงบประมาณส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้ด�ำเนินการให้กับ กสศ.
ถาม : หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับทุน หรือผู้รับผิดชอบโครงการควรท�ำอย่างไร
ตอบ : ท�ำหนังสือแจ้งมายัง กสศ. เพื่อทราบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบบริหารโครงการ
ถาม : เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว และมีพัสดุคงเหลือจะจัดการกับสิ่งของที่จัดซื้อมานั้นอย่างไร
ตอบ : แจ้ง กสศ. เพื่อร่วมกันพิจารณาในการจัดการกับพัสดุคงเหลือ
คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ
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ถาม : เอกสารข้อตกลงโครงการสูญหายควรท�ำอย่างไร
ตอบ : ควรด�ำเนินการแจ้งความเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่สำ� คัญ
ถาม : หากจ�ำเป็นต้องปิดบัญชีเงินฝากเดิมและเปิดใหม่ควรท�ำอย่างไร
ตอบ : ให้ท�ำหนังสือแจ้งเหตุผลความจ�ำเป็นมายัง กสศ. ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัตกิ ่อนด�ำเนินการ
ถาม : สามารถเบิกเงิน 2 งวดพร้อมกันได้หรือไม่
ตอบ : หากโครงการได้ดำ� เนินงานครบถ้วนตามงวดงานทั้ง 2 งวด ก็สามารถเบิกเงินพร้อมกันทั้ง 2 งวดได้ แต่
ไม่ควรเบิกก่อนระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้แต่ละงวดงานงวดเงิน
ถาม : ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการสามารถจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่
ตอบ : เนื่องจาก กสศ. ไม่มีวัตถุประสงค์ดำ� เนินงานในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น ผลผลิต/ผลงานที่เกิดขึ้นจากเงิน
สนับสนุนโครงการจึงไม่ควรน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ถาม : ปิดโครงการ ยุติโครงการ ต่างกันอย่างไร
ตอบ : “ปิดโครงการ” หมายถึง โครงการได้ด�ำเนินงานโครงการเสร็จเรียบร้อยตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลง
จึงท�ำการปิดโครงการ โดยโครงการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายเงินให้ กสศ. อนุมัติปิด
โครงการตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื การด�ำเนินงานโครงการ “ยุตโิ ครงการ” หมายถึง บางโครงการอาจมีความ
จ�ำเป็นหรือมีอปุ สรรคในการด�ำเนินงานด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้รบั ผิดชอบโครงการไม่มคี วามสามารถหรือไม่อยู่
ในฐานะที่จะด�ำเนินงานให้เสร็จตามข้อตกลงได้ และ กสศ. อาจให้ยุติโครงการ
ถาม : ในกรณีท่ใี ช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติจะท�ำอย่างไร
ตอบ : ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบส่วนที่ใช้จ่ายเกิน โดย กสศ. จะไม่สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
การจัดท�ำรายงานการเงินสามารถแสดงยอดจ่ายตามจริงและเกิดยอดเงินคงเหลือติดลบได้
ถาม : สามารถน�ำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นไปใช้ในโครงการได้หรือไม่
ตอบ : หากโครงการมีความจ�ำเป็นจะขอน�ำเงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นส่วนของ กสศ. ไปใช้จ่าย
ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมแก่โครงการก็สามารถกระท�ำได้โดยขออนุมัติจาก กสศ. ยกเว้นกรณีเงินค่าดอกเบี้ยมี
จ�ำนวนน้อยกว่า 100.- บาท ให้โครงการชี้แจงไว้ในรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการว่าขอน�ำเงินดอกเบี้ยไป
ใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม
ถาม : หากต้องการติดตามหรือทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ กสศ. มีช่องทางใดบ้าง
ตอบ : สามารถติดตามความเคลือ่ นไหวหรือกิจกรรมของ กสศ. ได้ทางจดหมายข่าว กสศ. ทางเว็บไซต์ www.
EEF.or.th

28

คู่มือการด�ำเนินงานโครงการ

