
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามประเมินผลและ
สังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
ภาคใต้ ปี 2558-2559



1. กอนดําเนินโครงการ 
- ผานการพัฒนาโครงการ 

- ผานการพิจารณาโครงการ 

- ปฐมนิเทศโครงการ 

2. ดําเนินโครงการ (จัดกิจกรรมตามแผน)
- เครื่องมือสําหรับการจัดกิจกรรม 

3. หลังการจัดกิจกรรม
-การเขียนผลลิต ผลลัพธ 

- การวิเคราะห 

- ขั้นตอนการบันทึกใน Web 



พฒันาโครงการ พฒันาโครงการ 



ผา่นการพจิารณาผา่นการพจิารณา



ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ



1. กอ่นดาํเนินโครงการ 
- ผา่นการพฒันาโครงการ 

- ผา่นการพจิารณาโครงการ 

- ปฐมนเิทศโครงการ 

2. ดาํเนินโครงการ (จดักจิกรรมตามแผน)
- เครือ่งมอืสําหรบัการจดักจิกรรม 

3. หลงัการจดักจิกรรม
- ขัน้ตอนการบนัทกึใน Web 

- การเขยีนผลผลติ ผลลพัธ ์

- การวเิคราะห ์



2. ดาํเนินการตามแผน



การเตรยีมเครือ่งมอื การเขยีนรายงาน

1. คนจดบนัทกึ สมุด ปากกา

2. เครือ่งบนัทกึเสียง  / กล้อง
บนัทกึภาพ 



การเตรยีมการเขยีนรายงาน

3. กระดาษบรู๊ฟ หรอืกระดาษซาลาเปา 
/ ปากกา / เทปกาว 

4. กล้องถา่ยรปู / กล้องจากมอืถอื  



ดาํเนินการตามแผนดาํเนินการตามแผน

ผลการดาํเนิน
“ผลผลติ” และ “ผลลพัธ”์ 

เครือ่งมอืรวบรวม
1. สนทนากลุม่อยา่ง 

สร้างสรรค์
2. ถอดบทเรยีน 



สนทนากลุม่อยา่งสรา้งสรรค์

กาวพนกรอบที่แตละ
คนยึดถือ ใหคุณคาซึ่ง
กันและกัน  ความอิสระในการพูด มีจิต

ผอนคลาย ทุกคนเทาเทียม
กัน ไมมีผูนํา และไมมีผูตาม 

การจัดวงสนทนา

ควรจัดเปนวงกลม

ควรมีคณะทํางานทํา
หนาที่อํานวยความ
สะดวกในกระบวนการ
พูดคุย 

รวบรวมขอมูล
ประเด็นหลักที่จะคุย 
ตั้งโจทย

ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
วิเคราะหขอมูลเขียนผล

ดวยการเริ่มเคาโครง
เรื่องกอน แลวเขียนผล
การประชุม 



การถอดบทเรยีน การถอดบทเรยีน • การถอดบทเรียน คนหา
คุณคาที่เกิดขึ้นในกิจกรรม

• คนหาความรูและ
ประสบการณ

• ผลกิจกรรมทั้งสําเร็จหรือ
ลมเหลว เพ่ือเปนแนวทาง
ปรับปรุง 

• และสามารถเผยแพรเพ่ือ
การเรียนรู



ขัน้ตอน การถอดบทเรยีน

1. ขั้นเตรียมกอนการปฏิบัติการ 

- เตรียมเนื้อหา ประเด็น

- กรอบคําถาม เตรียมประเด็นพูดคุย

2. ขั้นปฏิบัติการถอดบทเรียน 

- เริ่มตนดวยการแนะนําตัว 

- แนะวัตถุประสงค ความเปนมา กิจกรรม 

- เปดประเด็นคําถามท่ีเตรียมไว

-  เลาประสบการณวิเคราะหผลการวิธี
ดําเนินงาน 

- ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 



3. การประมวลผลขอมูล 

ทีมถอดนําขอมูลมารวบรวม 
ทบทวนความถูกตอง ปรับปรุง

อะไรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ???

เกิดขึ้นไดอยางไร ความเปนมาของผล
กิจกรรมไดอยางไร ??? 

เมื่อเจอปญหา มีการแกไขปญหา
อยางไร ??? 

กิจกรรมไดเกิดวิธีคิดและรูปแบบ ???

ขัน้ตอน การถอดบทเรยีน



ดาํเนินการตามแผนดาํเนินการตามแผน

ผลการดาํเนิน
“ผลผลติ” และ “ผลลพัธ”์ 

เครือ่งมอืรวบรวม
1. สนทนากลุม่อยา่ง 

สร้างสรรค์
2. ถอดบทเรยีน 



1. กอนดําเนินโครงการ 
- ผานการพัฒนาโครงการ 

- ผานการพิจารณาโครงการ 

- ปฐมนิเทศโครงการ 

2. ดําเนินโครงการ (จัดกิจกรรมตามแผน)
- เครื่องมือสําหรับการจัดกิจกรรม 

3. หลังการจัดกิจกรรม
- ขั้นตอนการบันทึกใน Web 

- การเขียนผลผลิต ผลลัพธ 

- การวิเคราะห 



การเขยีนรายงานใน
ระบบเว็บไซต ์















การเขยีน “ผลผลติ” และ “ผลลพัธ”์ 

• ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทํา
กิจกรรม

• เชน จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวน
ผูผานการอบรม จํานวนครัวเรือนที่
ปลูกผักสวนครัว เปนตน

ผลผลิต

• การเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการ
แกปญหา เชน หลังอบรมมีผู
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวนกี่คน มี
ขอบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
สภาพแวดลอม เปนตน

ผลลัพธ



ตัวอยางการเขียนผลดําเนินกิจกรรม 
รายละเอยีดขัน้ตอน การปฏบิตัิ
จรงิ
.......เขยีนในแบบกาํหนดการ...........
08.30 - 9.00 น. นดัประชุมทีศ่าลาหมูบ่า้น
9.00 – 10.00 น. คดัเลอืกทมีงานสภาผู้นํา
ชุมชน
10.00 – 12.00 น. วางแผนการดาํเนินโครงการ

......เขยีนในแบบเลา่เรือ่ง.............
พีน้่องในชุมชนรว่มใจเดนิทางมาประชุมทีศ่าลา
หมูบ่า้น จากการชกัชวนของผู้ใหญแ่ละเพือ่น
บา้น 
มานั่งคุยคดัเลอืกทมีงานสภาผู้นําชุมชน โดยมี
เกณฑค์วามสามารถทีห่ลากหลาย และ
วางแผนการทาํงานโครงการในอนาคต 
 



ตัวอยางการเขียนผลดําเนินกิจกรรม 

ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม
.......เขยีนในแบบเป็นข้อๆ........
ผลผลติ
1. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมประชุมสภา จาํนวน 
100 คน 
2. ไดค้ณะทาํงานสภาผู้นําชุมชน 1 ชุด เป็น
ทีค่ดัเลอืกรว่มกนัและยอมรบัในชุมชน
3. ไดแ้ผนการดาํเนินงาน 1 ฉบบั 

ผลลพัธ ์

1. ผู้เข้ารว่มตดัสินใจรว่มกนัคดัเลอืกสภาผู้นํา 
มคีวามรู้ความเช้าใจเรือ่งโครงการ 
2. รายชือ่สภาผู้นํามดีงัน้ี.......แบง่หน้าทีด่งัน้ี
...........
3. แผนการดาํเนินงานมดีงัน้ี
....................................



ตัวอยางการเขียนผลดําเนินกิจกรรม 
ผลสรุปท่ีสําคัญกิจกรรม
.......เขียนในแบบเลาเร่ือง........
ผลผลิต
พี่นองในชุมชนรวมใจเดินทางมาประชุมที่ศาลา
หมูบาน 100 คน ไดประชุมคัดเลือกสภาผูนําจํานวน 
20 คน และวางแผนการดําเนินรวมกัน 
ผลลัพธ 
สภาผูนํา มี นาย.... เปนผูใหญบาน นางสาว........
เปน อสม.  นาง....../ แบงหนาที่ประธานดูแล
ตัดสินใจทั้งหมด เลขาทําหนาที่จดประชุม ประสาน
งาน....../ ไดวางแผนกันตอไปวาจะทํา.....ประชุมทุก
วันที่ 10 ของเดือน........



ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม
.......เขยีนในแบบเป็นข้อๆ........
ผลผลติ
1. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมประชุมสภา จาํนวน 
100 คน 
2. ได้คณะทาํงานสภาผู้นําชุมชน 1 ชุด 
เป็นทีค่ดัเลอืกรว่มกนัและยอมรบัในชุมชน
3. ได้แผนการดาํเนินงาน 1 ฉบบั 

ผลลพัธ ์

1. ผู้เข้ารว่มตดัสินใจรว่มกนัคดัเลอืกสภา
ผู้นํา มคีวามรู้ความเช้าใจเรือ่งโครงการ 
2. รายชือ่สภาผู้นํามดีงัน้ี.......แบง่หน้าที่
ดงัน้ี...........
3. แผนการดาํเนินงานมดีงัน้ี
....................................

ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม
.......เขยีนในแบบเลา่เรือ่ง........
ผลผลติ
พีน้่องในชุมชนรว่มใจเดนิทางมา
ประชุมทีศ่าลาหมูบ่้าน 100 คน ได้
ประชุมคดัเลอืกสภาผู้นําจาํนวน 20 
คน และวางแผนการดาํเนินรว่มกนั 

ผลลพัธ ์
สภาผู้นํา ม ี นาย.... เป็นผู้ใหญบ่้าน 
นางสาว........เป็น อสม.  นาง....../ 
แบง่หน้าทีป่ระธานดแูลตดัสินใจ
ทัง้หมด เลขาทาํหน้าทีจ่ดประชุม 
ประสานงาน....../ ได้วางแผนกนั
ตอ่ไปวา่จะทาํ.....ประชุมทกุวนัที ่ 10 
ของเดอืน........



ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม
ผลผลติ
1. เกดิต้นแบบครวัเรอืน 20 
ครวัเรอืน 
2. เกดิองคค์วามรูเ้รือ่งเศรษฐกจิ
พอเพยีงนํามาแลกเปลีย่นกบัคนใน
ชุมชน 1 ชุด
3. เกดิการเรยีนรูข้ยายผลในชุมชนกี่
ครวัเรอืน 

ผลลพัธ ์
1. รายชือ่ครวัเรอืน..............
2. อธบิายวถิตีน้แบบเศรษฐกจิทาํ

อยา่งไรบ้าง
.......................................

3. องคค์วามรู ้ กระบวนการ ที่
นํามาแลกเปลีย่นกบัคนในชุมชน 
มอีะไรบ้าง
.......................................



ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม

ผลผลติ
1. ข้อมูลชุมชนไดจ้ากปราชญ์

ชุมชน 60 คน 

2. เยาวชน 50 คน ได้เรยีนรู้
ข้อมูลชุมชน และหลกัการเก็บ
ข้อมูล

3. ได้แผนทีศั่กยภาพ 1 ชุด

4. ได้ข้อมูลศักยภาพคน ปราชญ์
ชุมชน 1 ชุด 

ผลลพัธ ์
1. ข้อมูลทีเ่ก็บมามอีะไรบา้ง........

2. วาดแผนทีข้่อมูลศักยภาพคน 

3. แผนจะนําข้อมลูไปใช้ตอ่
อยา่งไร



สุขภาวะ 

หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต 

ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองค

รวมอยางสมดุล โดยครอบคลุมไมเพียงเฉพาะปจเจก
บุคคล แคครอบคลุมไปถึงครอบครัว ชุมชน และ
สาธารณะ 

“การเขยีนผล วเิคราะห ์ เชือ่มโยง สุข
ภาวะ” 



“การเขยีนผล วเิคราะห ์ เชือ่มโยง สุขภาวะ” 

สุขภาวะ การเขยีนผล วเิคราะห์

สุขภาวะทางกาย 
หมายถงึ การมี
รา่งกายที่
สมบูรณ์
แข็งแรง ไมม่ี
การเจ็บป่วย 
ตาย พกิาร  

-กจิกรรมออกกาํลงัอาทติยล์ะ 
2 วนั ทาํให้มสีุขภาพรา่งกาย
แข็งแรง จากการเก็บขอ้มลู
สถติผิู้ผู้เขา้รว่มกจิกรรม.........
และผู้เข้ารว่มลดน้ําหนกั 
ความอ้วน ได้ร้อยละ 90 
เปอรเ์ซ็นต ์



“การเขยีนผล วเิคราะห ์ เชือ่มโยง สุขภาวะ” 

สุขภาวะ การเขียนผล วิเคราะห์

สุขภาวะทางจติ 
หมายถงึ การไม่
มคีวามผดิปกติ
ทางจติ เช่น 
เครยีด วติก
กงัวล ซึมเศร้า 
เป็นต้น 

- กจิกรรมเลน่ดนตร ี ฝึก
เยาวชนเลน่ดนตร ี ทาํให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ มี
อารมณส์ุนทรยี ์ ใจเย็นขึน้ มี
สตไิมท่ะเลาะกนั 



“การเขยีนผล วเิคราะห ์ เชือ่มโยง สุขภาวะ” 

สุขภาวะ การเขียนผล วิเคราะห์

สุขภาวะทางสังคม 
หมายถึง การอยูรวมกัน
ดวยดีในครอบครัว ใน
ชุมชน ในที่ทํางาน ใน
สังคม สวัสดิการทางสังคม
ที่ดี และมีความสงบ สันติ 
เปนตน 

- กจิกรรมการเยีย่มเยยีนผู้สูงอายุ 
ทาํให้เกดิความสัมพนัธใ์นชุมชน 
เด็กและผู้ใหญไ่ดพ้ดูคุยถามสาระ
ทุกขส์ุข ช่วยกนัแกแ้กป้ญัหาของ
เยาวชน 
- กจิกรรมปลูกผกัแบง่ปนัเพือ่นบา้น 
ทาํให้เกดิความสัมพนัธท์ีด่รีะหวา่ง
เพือ่นบา้น เกดิความไว้ใจ สนิท
สนมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 



“การเขยีนผล วเิคราะห ์ เชือ่มโยง สุขภาวะ” 

สุขภาวะ การเขยีนผล วเิคราะห์

สุขภาวะทางปัญญา หจริง 
รู้เท่าทนั รู้ในการกระทําว่า
ส่ิ ง ใ ด ดี  ส่ิ ง ใ ด ค ว ร ทํ า 
นําไปสู่พฤตกิรรมการทาํความ
ดี เ พื่ อ ต น เ อ ง  ค ร อ บ ค รัว 
ชุมชน และสาธาณะ ลดละ 
ความเห็นแก่ตวั สร้างความ
เอือ้อาทร สามารถปรบัตวัใน
สังคม 
มายถงึ การเข้าถงึความ

- ชุมชนรว่มกนักาํหนดกตกิาชุมชนและ
ปฏบิตัติามร้อยละ 90 กตกิาไดแ้ก.่.......
-จากการประชุมสภาผู้นําชุมชนมกีาร
แก้ไขปัญหา เช่น เงนิกู้นอกระบบไมม่ี
ในชุมชน หน้ีสินครวัเรอืนลดลง เป็นต้น 
-- การทาํบญัชคีรวัเรอืนทาํให้ตนเองรู้จกั
รายรบัรายจา่ยของตนเอง มคีวาม
ตระหนักในการใช้จ่าย จากสถติขิ้อมูล 
ชุมชนลดรายจ่ายตอ่ครวัเรอืนได ้ 2000 
บาทตอ่ครวัเรอืน



ถาม-ตอบ



ÊØ·¸Ô¾§É�  ÍØÊÒËÐ¾§É�ÊÔ¹ 

sutthiphongu@gmail.com

08-1818-2543

¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÃÒÂ§Ò¹ 
& ¡ÒÃà§Ô¹



รายงานผูร้บัผดิชอบ / บนัทกึกจิกรรม



บนัทกึกจิกรรม



ตวัอยา่งการเขยีนผลดาํเนนิกจิกรรม 

รายละเอยีดขัน้ตอน การปฏบิตัิ
จรงิ
.......เขยีนในแบบกาํหนดการ...........
08.30 - 9.00 น. นดัประชุมทีศ่าลาหมูบ่า้น
9.00 – 10.00 น. คดัเลอืกทมีงานสภาผู้นํา
ชุมชน
10.00 – 12.00 น. วางแผนการดาํเนินโครงการ

......เขยีนในแบบเลา่เรือ่ง.............
พีน้่องในชุมชนรว่มใจเดนิทางมาประชุมทีศ่าลา
หมูบ่า้น จากการชกัชวนของผู้ใหญแ่ละเพือ่น
บา้น มานั่งคุยคดัเลอืกทมีงานสภาผู้นําชุมชน 
โดยมเีกณฑค์วามสามารถทีห่ลากหลาย และ
วางแผนการทาํงานโครงการในอนาคต 
 





ตวัอยา่งการเขยีนผลดาํเนินกจิกรรม 

ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม
.......เขยีนในแบบเป็นข้อๆ........
ผลผลติ
1. ผู้เข้ารว่มกจิกรรมประชุมสภา จาํนวน 
100 คน 
2. ไดค้ณะทาํงานสภาผู้นําชุมชน 1 ชุด เป็น
ทีค่ดัเลอืกรว่มกนัและยอมรบัในชุมชน
3. ไดแ้ผนการดาํเนินงาน 1 ฉบบั 

ผลลพัธ ์

1. ผู้เข้ารว่มตดัสินใจรว่มกนัคดัเลอืกสภาผู้นํา 
มคีวามรู้ความเช้าใจเรือ่งโครงการ 
2. รายชือ่สภาผู้นํามดีงัน้ี.......แบง่หน้าทีด่งัน้ี
...........
3. แผนการดาํเนินงานมดีงัน้ี
....................................



ตวัอยา่งการเขยีนผลดาํเนินกจิกรรม 

ผลสรุปทีสํ่าคญักจิกรรม
.......เขยีนในแบบเลา่เรือ่ง........
ผลผลติ
พีน้่องในชุมชนรว่มใจเดนิทางมาประชุมที่
ศาลาหมูบ่า้น 100 คน ไดป้ระชุมคดัเลอืก
สภาผู้นําจาํนวน 20 คน และวางแผนการ
ดาํเนินรว่มกนั
 

ผลลพัธ ์

สภาผู้นํา ม ี นาย.... เป็นผู้ใหญบ่า้น 
นางสาว........เป็น อสม.  นาง....../ แบง่หน้าที่
ประธานดแูลตดัสินใจทัง้หมด เลขาทาํหน้าที่
จดประชุม ประสานงาน....../ ไดว้างแผนกนั
ตอ่ไปวา่จะทาํ.....ประชุมทุกวนัที ่ 10 ของ
เดอืน........







ประเภทงบประมาณ
•  ค่าตอบแทน

o     วิทยากร

o     เจ้าหน้าที�ช่วยจดัการประชมุ

o     การประสานงาน

• ค่าจ้าง

• ค่าใช้สอย
o ค่าที�พกั

o ค่าอาหาร

o ค่าห้องประชมุ

o ค่าถ่ายเอกสาร

o ค่าเดินทาง

o ค่าเช่ารถ

o ค่านํ�ามนัรถ

• ค่าวสัดุ

• ค่าสาธารณูปโภค
o ค่าส่งไปรษณีย์

o  ค่าโทรศพัท์

• อื�นๆ







1 กิจกรรม

• เอกสาร 
o รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
o ใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จจากทางราน 
o สําเนาบัตรประชาชนผูรับเหมา/ผูรับเงิน 
o เอกสารทางภาษี 

• ภาพถายกิจกรรม
• รายงาน(การบันทึก)การทํากิจกรรม 



รายละเอียดในใบเสรจ็รบัเงินค่าซื�อ
ของที�ถกูต้อง 

1. ต้องใส่ชื�อโครงการ
2. วนัที�ต้องตรงหรอืก่อนหน้า
วนัที� เบิก/วนัที�ทาํกิจกรรม
3. ที�อยู่ ต้องเป็นที�อยู่ของ
โครงการ
4. รายละเอียดต้องถกูต้อง 
ชดัเจน และตรงกบักิจกรรม
5. ใบเสรจ็จะต้องมีชื�อรา้นค้า
เสมอ



ตัวอยาง หลักฐานประกอบ คาใชจาย 
รายการจาย หลักฐานที่ใชประกอบ (เกิน 1,000)

คาตอบแทนวิทยากร - ใบสําคัญรับเงินของ สสส
- สําเนาบัตร ปชช.

- หักภาษี ณ.ที่จาย

คาวัสดุ,เครื่องเขียน,พันธุผัก,พันธุปลา - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ)

คาประสานงาน - ใบสําคัญรับเงินของ สสส

คาจางทําปาย ** - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ) - หักภาษี ณ.ที่จาย

คาจางประกอบอาหาร(รานอาหาร) - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ)

คาจางประกอบอาหาร (คน) - ใบสําคัญรับเงินของ สสส - สําเนาบัตร ปชช.
- หักภาษี ณ.ที่จาย

คาวัสดุในพื้นที่เชน ขี้วัว ขี้แกลบ - ใบสําคัญรับเงินของ สสส - สําเนาบัตร ปชช.

คาเชาสถานที่ - ใบสําคัญรับเงินของ สสส
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

- หักภาษี ณ.ที่จาย

* คาใชจายอื่น ๆ อยูที่ความเหมาะสม และพ่ีเล้ียงตองชวยแนะนํา



ตัวอยาง หลักฐานประกอบ คาใชจาย 

รายการจาย หลักฐานที่ใชประกอบ หมายเหตุ (เกิน 1,000)

คาเดินทาง โดยรถสาธารณะ - ใชหางตั๋วที่มีราคา 
- หรือ ใบสําคัญรับเงินของ สสส

คาเชา เหมารถ - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ)หรือ 
- ใบสําคัญรับเงินของ สสส
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

- หักภาษี ณ.ที่จาย
- สําเนาบัตร ปชช.
- หักภาษี ณ.ที่จาย

คาน้ํามันรถ - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ)

คาเดินทาง รถสวนตัว - ใบสําคัญรับเงินของ สสส

คาที่พัก โฮมสเตย - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ)

คาที่พัก โรงแรม - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ)
- หนังสือแสดงรายละเอียดการเขาพัก

คาจางทําหนังสือ/เอกสาร - ใบสําคัญรับเงินจากราน (ใบเสร็จ) - หักภาษี ณ.ที่จาย







การหกัภาษี ณ.ที�จา่ย
http://www.rd.go.th/publish/7064.0.html



• ตั �งแต่ 1,000 บาทขึ�นไป

• หมวด
o ค่าจ้าง

o ค่าตอบแทน

o ค่าเช่า /ค่าบริการ

• ผูถ้กูหกั
o บคุคลธรรมดา  

o ร้านค้า มี VAT 7 %

หนงัสอืรบัรองหกัภาษี ณ.ที�จา่ย



ชื�อ-สกุล ผูถู้กหกัภาษี
เลขที�บตัร ปชช. ผูถู้กหกัภาษี

ที�อยู่ตามบตัร ปชช.

ลาํดบัที�  ในใบแนบ



ระบุ ค่าจา้ง , ค่าตอบแทน ,ค่าเช่า

วนัที�

ลงชื�อ การเงนิโครงการ 
และวนัที�

จาํนวน
เงนิ

จาํนวน
เงนิ หกั
ภาษี

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ หกัภาษี



ใบแนบ ภ.ง.ด.3



ชื�อ-สกุล ผูถู้กหกัภาษี
เลขที�บตัร ปชช. ผูถู้กหกัภาษี

ที�อยู่ตามบตัร ปชช.

เลขที�  กรอกใน
ใบรบัรองหกัภาษี



ระบุ ค่าจา้ง , 
ค่าตอบแทน ,

ค่าเช่า

วนัที�
จาํนวน

เงนิ
จาํนวนเงนิ 
หกัภาษี

รวม จาํนวน
เงนิ

รวมจาํนวน
เงนิ หกัภาษี

ลงชื�อ การเงนิโครงการ 
และวนัที� ยื�น



ใบ ภ.ง.ด.3



เลอืกเดอืนที�หกั ภาษี

รายละเอยีด ใบแนบ

ปี พ.ศ.



ลงชื�อ การเงนิโครงการ 
และวนัที� ยื�น

รวม จาํนวนเงนิ

รวมจาํนวนเงนิ หกัภาษี

รวมจาํนวนเงนิ หกัภาษี



สรุปขั�นตอนการปฏบิตั ิเกี�ยวกบัภาษี
• ËÑ¡ ³ ·Õè¨�ÒÂäÇ� 1% ¢Í§»ÃÐàÀ·à§Ô¹ä´�·Õè̈ �ÒÂ

• ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃËÑ¡ ³ ·Õè¨�ÒÂ (µÒÁÁÒµÃÒ 50 ·ÇÔ)

• ÍÍ¡ÃÒÂ§Ò¹Â×è¹áººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨�ÒÂ

• ¹íÒÊ�§ À.§.´. 3  ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 1-7 ¢Í§à´×Í¹¶Ñ́ ä»¨Ò¡à´×Í¹
·Õè¨�ÒÂà§Ô¹ä´�  (Â×è¹ÀÒÉÕª�Ò ÁÕ¤�Ò»ÃÑº )



ตวัอย่าง ค่าจาง (ไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม) 
• โครงการฯ ไดจัดจางทําอาหารใหผูเขารวมกิจกรรม โดยไดจาง บุคคล ในชุมชนทํา

โดยราคา 10,000 บาท โครงการกระทําการแทน ส ส ส. ตองหัก ภาษี ณ ท่ีจาย
รอยละ 1

คาจางทําอาหาร 10,000 บาท

หัก ภาษี ณ ที่จาย 1% (10,000 x1%)            (100) บาท

รวมจํานวนเงินที่ตองจาย                              9,900 บาท



ตวัอย่าง ค่าจาง มีภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)
• โครงการผูรับทุนไดจัดจางทําหนังสือแจกผูเขารวมกิจกรรม โดยไดจาง บริษัท สื่อรัก 

จํากัด (เปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม)ใหจัดพิมพหนังสือให มูลคา 
10,000 บาท(ราคายังไมรวมภาษี มูลคาเพ่ิม) โครงการกระทําการแทน ส ส ส. ตอง
หัก ภาษี ณ ที่จายรอยละ 1 จากฐานเงินไดแตละประเภท(กอนVAT)

คาจางพิมพหนังสือ (กอนVAT) 10,000 บาท

หัก ภาษี ณ ที่จาย 1% (10,000 x1%)            (100) บาท

บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (10,000 x7%) 700 บาท

รวมจํานวนเงินที่ตองจาย                              10,600 บาท



ตวัอย่าง ค่าจาง มีภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)
• โครงการผูรับทุนไดจัดจางทําหนังสือแจกผูเขารวมกิจกรรม โดยไดจาง บริษัท สื่อรัก 

จํากัด (เปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม)ใหจัดพิมพหนังสือให มูลคา 
10,000 บาท(ราคารวมภาษี มูลคาเพ่ิม) โครงการกระทําการแทน ส ส ส. ตองหัก 
ภาษี ณ ที่จายรอยละ 1 จากฐานเงินไดแตละประเภท(กอนVAT)

คาจางพิมพหนังสือ (รวมVAT) 10,000 บาท

หัก ภาษี ณ ที่จาย 1%(9,345.80 x1%)            (93.45) บาท

บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (9,345.80 x7%) 654.20 บาท

รวมจํานวนเงินที่ตองจาย                              9,906.55 บาท



ถาม – ตอบ
ถาม  กรณีมีการหกั ณ ที�จ่าย จะต้องระบุในใบสาํคญัรบัเงินอยา่งไร

ตอบ   ในใบสาํคญัรบัเงนิจะตอ้งระบใุหช้ดัเจนและครบถว้น คอื

ระบุดว้ยจาํนวนเตม็ก่อน และระบุจาํนวนภาษหีกั ณ ที�จ่าย และจาํนวนที�ไดร้บัสทุธิ

ตวัอย่าง...

มกีารจ่ายค่าตอบแทนวทิยากร 1,000 บาท ใบสาํคญัรบัเงนิ  สสส. ตอ้งระบุดงันี�

ค่าตอบแทนวทิยากร 1,000 บาท

หกั ภาษหีกั ณ ที�จ่าย   (10) บาท

รบัเงนิสทุธิ   990  บาท



ถาม – ตอบ
ถาม กรณจีา่ยเงนิต่อวนัไมเ่กนิ 1,000 บาท แต่มกีารจา่ยหลายวนัตดิกนั 
จะตอ้งหกัหรอืไม ่ตวัอยา่ง จา่ยค่าตอบแทนลงพื�นที� วนัที� 8 กุมภาพนัธ ์
500 บาท และ 10 กุมภาพนัธ ์500 บาท

ตอบ แมจ้าํนวนเงนิรวมของทั �ง 2 วนั จะมจีาํนวนรวม 1,000 บาท ซึ�งอยู่
ในเกณฑท์ี�จะตอ้งหกัภาษ ีณ ที�จา่ย แต่ทางโครงการจะตอ้งทําใบหกั ณ 
ที�จา่ยตามวนัที�เงนิ นั �นแสดงว่าแต่ละครั �ง มจีาํนวนไมเ่กนิ 1,000 บาท จงึ
ไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ที�จา่ยไว้



ถาม – ตอบ

ถาม กรณจีา้งทาํเสื�อตามออเดอรข์องทางโครงการจะตอ้งหกัภาษ ีณ ที�
จา่ยหรอืไม่

ตอบ หากทาํตามออเดอรจ์ะตอ้งหกัภาษ ีณ ที�จา่ย แต่หากเป็นการซื�อใน
รปูแบบที�ทางรา้นคา้ผลติไวข้ายจาํนวนมากๆ และมรีปูแบบตายตวั 
(ไมไ่ดท้าํตามออเดอร)์ ไมต่อ้งหกัภาษ ีณ ที�จา่ย เพราะอยูใ่นกจิการซื�อ
มาขายไป



ถาม – ตอบ
• ถาม กรณีผูเ้ขา้รว่มอบรมเดนิทางมา จะมกีารเบกิจา่ย

คา่ตอบแทนรวมคา่เดนิทาง จะตอ้งหกัภาษ ีณ ที�จา่ยอยา่งไร

• ตอบ จะตอ้งแยกระหวา่งคา่ตอบแทนและคา่เดนิทางออกจาก
กนั จากนั �นใหห้กั ณ ที�จา่ยเฉพาะคา่ตอบแทน หากไมเ่กนิ 
1,000 บาท กไ็มต่อ้งหกั
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ถาม หากนําสง่ภาษไีม่ทนัภายในวนัที� 7 นบัจากเดอืนที�จ่ายเงนิสามารถนําสง่หลงัจากที�
กาํหนดไดห้รอืไม่

ตอบ  ได ้แต่ตอ้งเสยีเงนิเพิ�ม 1.5%ต่อเดอืนจากยอดภาษทีี�ตอ้งนําสง่ คณูจาํนวนเดอืนที�
ล่าชา้ และหากล่าชา้โดยไม่เกนิ 7 วนันบัจากที�กาํหนดจะเสยีค่าปรบัแบบ 100 บาท เกนิ
กว่า 7 วนั 200 บาทโดยจะยกตวัอยา่ง 2 กรณี

กรณีที� 1 ยื�นล่าชา้ไม่เกนิ 7 วนันบัจากที�กาํหนด ตอ้งนําสง่ภาษจีาํนวน 2,000 บาท ในวนัที� 
7 กนัยายน 2558 แต่นําสง่ไม่ทนัล่าชา้ไปวนัที� 10 กนัยายน 2558 จะตอ้งเสยีเงนิเพิ�ม 
(2,000 บาท * 1.5% * 1 เดอืน)  บวกค่าปรบัแบบ 100 บาท (เนื�องจากไม่เกนิ 7 วนั) เป็น
เงนิที�จะตอ้งจ่ายใหส้รรพากร 130 บาท

กรณีที� 2 ยื�นล่าชา้เกนิกว่า 7 วนันบัจากที�กาํหนดตอ้งนําสง่ภาษจีาํนวน 2,000 บาท ในวนัที� 
7 กนัยายน 2558 แต่นําสง่ไม่ทนัล่าชา้ไปวนัที� 20 กนัยายน 2558 จะตอ้งเสยีเงนิเพิ�ม 
(2,000 บาท * 1.5% * 1 เดอืน) บวกค่าปรบัแบบ 200 บาท (เนื�องจากเกนิ 7 วนั) เป็นเงนิที�
จะตอ้งจ่ายใหส้รรพากร 230 บาท
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ถาม หากทางโครงการนําสง่ภาษตีามกําหนดระยะเวลา แต่ตรวจ
พบวา่มบีางรายการที�ตกหลน่จะตอ้งนําสง่เพิ�ม สามารถนําสง่ได้
ทนัทหีรอืตอ้งรอในรอบเดอืนถดัไป

ตอบ สามารถนําสง่ไดท้นัทโีดยยื�นเพิ�มเตมิ ใหส้าํเนาใบเสรจ็และ
แบบ ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ใบแนบ ภ.ง.ด. 3 และใบแนบ ภ.ง.ด. 
53 ใหแ้ก่เจา้หน้าสรรพกร โดยจะเสยีเงนิเพิ�ม(1.5%)แต่ไมเ่สยี
คา่ปรบัแบบ
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ถาม ใชบ้รกิารหอ้งพกั และเชา่หอ้งประชมุกบัทางโรงแรม 
ตอ้งหกั ณ ที�จา่ยหรอืไม่

ตอบ ไมต่อ้งหกั หากจา่ยใหก้บัธุรกจิโรงแรม เพราะเป็น
การดาํเนินธุรกจิที�ไดร้บัการยกเวน้การหกั ณ ที�จา่ยตาม
ประมวลรษัฎากร
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ถาม จา่ยคา่จา้ง คา่เชา่ คา่บรกิารใหแ้กบุ่คคลธรรมดา 
หรอืนิตบิุคคลที�อยูใ่นระบบภาษมีลูคา่เพิ�ม ตอ้งระบุใน
หนงัสอืรบัรองหกั ณ ที�จา่ยดว้ยจาํนวนใด

ตอบ ตอ้งหกั ณ ที�จา่ยและระบุจาํนวนกอ่นภาษมีลูคา่เพิ�ม
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ถาม จดัซื�อตอ้งหกั ณ ที�จา่ยหรอืไม่

ตอบ ถา้ไมเ่กนิ 50,000 บาท ไมต่อ้งหกั ณ ที�จา่ยแต่หาก
เกนิ 50,000 บาท จะเขา้สูก่ระบวนการจดัซื�อ จะตอ้งทาํ
การหกั ณ ที�จา่ยดว้ย
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