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บทน า 
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจตามมาตรา 5 และมาตรา 9 (4) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้                      
การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และภารกิจดังกล่าว 
คณะกรรมการ สสส. จึงได้ออกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินเพ่ือการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดกลไกการพัฒนาและจัดท าแผน                     
การด าเนินงานของ สสส. ที่เปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
ตลอดจนก าหนดกระบวนการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ สสส. และคณะกรรมการ สสส. ยังออกระเบียบก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารสร้างเสริม               
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ สสส. ภาคีที่ขอรับทุน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และใช้เป็นคู่มือส าหรับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
ภาคีที่ได้จัดท าสัญญารับทุนกับ สสส. โดยคู่มือฉบับนี้ได้สรุปแนวคิดและหลักการส าคัญในการสร้างเสริม
สุขภาพของ สสส. รวมทั้งได้รวบรวมสาระส าคัญของระเบียบ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ แนะน า 
สสส. ส่วนที่ 2 คือ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ และส่วนที่ 3 มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับทุน 

 สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้จะเป็นแนวทาง                
ปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์ส าหรับภาคีที่ขอรับทุน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ                        
การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และ
ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที่ 1 แนะน ำ สสส. 

1.1 ก ำเนิดแนวคิดและกำรจัดตั้งองค์กร สสส.  

 1.1.1 ก ำเนิดแนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ1 
 แม้ค ำว่ำ “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ”(Health Promotion) จะเกิดขึ้นมำกว่ำ 3 ทศวรรษ                  
แต่ยังมีคนจ ำนวนไม่น้อยที่เข้ำใจผิดว่ำ “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกับค ำว่ำ “สุขศึกษำ” 
(Health Education) ซึ่งในควำมหมำยที่แท้จริง “สุขศึกษำ” เป็นเพียงกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำทักษะ                
ส่วนบุคคลอันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลำยองค์ประกอบส ำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

 แนวคิดและหลักกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมครั้งแรกใน                             
กำรประชุมนำนำชำติ เรื่อง “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” ที่จัดขึ้นโดยองค์กำรอนำมัยโลก ณ กรุงออตตำวำ 
ประเทศแคนำดำ ระหว่ำงวันที่ 17 -  21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2529 ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้ได้มีกำรประกำศ                    
“กฎบัตรออตตำวำเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” (the Ottawa charter for health promotion) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ภำคีสมำชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทำงขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพในประเทศของตน โดยได้ระบุถึงควำมหมำยและองค์ประกอบของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้ 

 (ก) ควำมหมำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นกระบวนกำรที่เ อ้ืออ ำนวยให้ประชำชนมีโอกำสเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรควบคุมและปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภำพของตนเอง ซึ่งกำรจะเข้ำถึงสภำวะ                    
ที่สมบูรณ ์(well being) ทั้งกำย จิต และสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสำมำรถระบุถึงสิ่งที่ต้องกำรบรรลุ
และสำมำรถที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องกำรได้ รวมถึงสำมำรถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ “สุขภำพ (health)” จึงมิได้มีเป้ำหมำยเพียงเพ่ือกำรด ำรงชีวิตอยู่ แต่จะต้องเป็น
แหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เรำด ำเนินชีวิต สุขภำพจึงเป็นแนวคิดด้ำนบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทำงสังคม
และแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภำพทำงกำยของบุคคล  

 (ข) องค์ประกอบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้หลักกำรต่อไปนี้ในกำรด ำเนินกำร                   

ในทุกระยะของกำรวำงแผน กำรด ำเนินกิจกรรม และกำรประเมินผลกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(1) กำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพ (building healthy policy) เป็น
กำรท ำให้สุขภำพเป็นวำระของผู้ก ำหนดนโยบำยในทุกภำคส่วนและทุกระดับ เพ่ือให้ผู้ก ำหนดนโยบำยยอมรับ
ว่ำตนเองมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อเรื่องสุขภำพและตระหนักถึงผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดจำกกำรตัดสินใจ                
เชิงนโยบำยในทุกเรื่อง โดยนโยบำยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมีรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรออก
กฎหมำย กำรใช้มำตรกำรทำงภำษี กำรปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นต้น โดยนโยบำยเหล่ำนี้จะมีส่วนสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และน ำไปสู่สังคมสุขภำวะ 

                                                           
1
 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์ภำยใต้โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข                         

ในช่ือเรื่องพัฒนำกำรส ำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ : รำยงำนกำรประชุมระดับโลกเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
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(2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพ (supportive environment) เป็น
หลักกำรและเป้ำหมำยทั้งในระดับชำติ จังหวัด ต ำบล หรือแม้แต่ในระดับชุมชน เพรำะคนกับสิ่ งแวดล้อม                 
มีควำมเกี่ยวพันกันจนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ดังนั้น กำรรักษำสภำพแวดล้อมในธรรมชำติ รวมถึง             
กำรพัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตของผู้คน ควรได้รับกำรเน้นย้ ำและถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของทุกภำคส่วนและทุกคนบนโลกใบนี้ อีกทั้งกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพจำกกิจกรรม
กำรพัฒนำขนำดใหญ่ ก็เป็นสิ่งส ำคัญท่ีต้องมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเป็นหลักประกันของสุขภำพที่ดี 

(3) กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthening 
community action) เป็นกำรดึงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์และทุนทำงสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือน ำมำ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรพัฒนำระบบและกลไกรัฐ         
ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมยืดหยุ่นเพ่ือเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ หัวใจส ำคัญ
ของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนก็คือ “กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจ” (empower) ให้กับชุมชนและท ำให้
ชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในชุมชน ตลอดจนก ำหนดอนำคต            
ของตนเองได ้

(4) กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล (personal skill) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชำชน
แต่ละคนมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมดูแลสุขภำพของตนเองและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถตัดสินใจ                               
เลือกกระท ำกำรใดๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภำพได้ ซึ่งอำจด ำเนินกำรด้วยกำรให้ข้อมูล กำรเสริมสร้ำงควำมรู้                            
ด้ำนสุขภำพ กำรพัฒนำทักษะชีวิต หรือกำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ช่วยสร้ำงทักษะในกำรดูแล
สุขภำพเฉพำะด้ำน เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
ในทุกช่วงชีวิต โดยควรสร้ำงโอกำสในกำรท ำสิ่งเหล่ำนี้ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ที่บ้ำน ที่ท ำงำน และในชุมชน  

(5) กำรปรับเปลี่ยนระบบบริกำรสุขภำพให้หนุนเสริมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ     
(re-orienting health care services) เป็นบทบำทที่ทุกภำคส่วนต้องท ำงำนร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้            
ภำคส่วนที่ให้บริกำรสุขภำพต้องปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรท ำงำนมำสู่แนวทำงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ไม่ใช่ให้          
กำรดูแลรักษำเมื่อเจ็บป่วยเท่ำนั้น แต่ต้องตอบสนองต่อภำรกิจเชิงรุกในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ที่นับวันจะมี
ควำมละเอียดอ่อนและมีควำมต้องกำรเพ่ิมขึ้น โดยกำรท ำงำนของหน่วยบริกำรสุขภำพต้องให้กำรสนับสนุน
แนวคิดริเริ่มของบุคคลและชุมชนที่ต้องกำรมีสุขภำพที่ดี และผู้ก ำหนดนโยบำยต้องเปิดโอกำสและสนับสนุนให้
ภำคส่วนที่ดูแลสุขภำพได้สร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกับภำคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภำคประชำสังคม                      
ภำคกำรเมือง ภำคเศรษฐกิจ รวมทั้งภำคสิ่งแวดล้อมทำงสุขภำพมำกยิ่งขึ้น 

 1.1.2 กำรขับเคลื่อนกำรจัดตั้งองค์กร สสส.2 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยตอบรับแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ก็มีกำรหยิบยกเรื่องโครงสร้ำง 
บทบำท ภำรกิจ ฯลฯ ขององค์กรที่จะท ำให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพดังกล่ำวมำอภิปรำยกัน                       
เป็นระยะ แต่กำรศึกษำและถกเถียงเรื่องนี้ยังอยู่ในวงแคบและยังไม่มีกระบวนกำรแปรแนวคิดไปสู่รูปธรรม             
อย่ำงจริงจัง จนกระทั่งมีแกนน ำที่เป็นบุคลำกรระดับสูงในวงกำรสำธำรณสุขที่เห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้และ
วำงแผนขับเคลื่อนกำรจัดตั้งองค์กรกันอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประกิต วำทีสำธกกิจ 
และ นำยแพทย์สุภกร บัวสำย ที่ถือเป็นแกนน ำคนส ำคัญของคณะท ำงำนที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้มีกำรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่นี้อย่ำงต่อเนื่อง  
                                                           
2 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์โดย สสส. ในช่ือเรื่องก ำเนิดกองทุน สสส. 
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 องค์กำรอนำมัยโลก ในฐำนะพันธมิตรของประเทศไทยและองค์กำรระดับโลกที่จุดกระแส                   
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ได้ให้กำรสนับสนุนและประสำนงำนกับคณะท ำงำนของประเทศไทยอย่ำงใกล้ชิด ทั้งให้
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงชุดควำมรู้ กำรน ำเสนอควำมคิดและข้อมูล กำรให้ทุนดูงำน กำรจัดประชุมนำนำชำติ 
และกำรเข้ำพบผู้ก ำหนดนโยบำยฝ่ำยไทย เพ่ือน ำเสนอและสนับสนุนข้อเรียกร้องของแกนน ำฝ่ำยไทย รวมถึง
กำรแนะน ำให้ศึกษำแนวทำง “กำรจัดเก็บภำษีบำป” เพ่ือน ำมำท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพหรือที่เรียกว่ำ 
“earmarked tax” จำกตัวอย่ำงกำรก่อตั้ง “VicHealth” (Victorian Health Promotion Foundation)  
ที่จัดตั้งโดยกฎหมำย tobacco act 1987 ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยเสนอแนะให้น ำมำปรับใช้
ในกำรจัดตั้งองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพในประเทศไทย และจำกประสบกำรณ์ของ VicHealth ที่ประสบปัญหำ
ภำยหลังจำกก่อตั้งได้ไม่นำน ก็ได้ถูกตัดงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกภำษีบำป แสดงให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นที่
ต้อง “ผูกพันภำษีบำปกับองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพ” เพ่ือให้มีเงินสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท่ียั่งยืน   

 กำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดองค์กร สสส. ใช้เวลำยำวนำนถึง 8 ปีเต็ม โดยต้องหลอมรวม
พันธมิตรแบบไม่เลือกฝักฝ่ำย ทั้งนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร นักพัฒนำ นักวิชำกำร นักกฎหมำย สื่อมวลชน 
นักกำรสำธำรณสุข ฯลฯ และด ำเนินกำรโดยใช้องค์ควำมรู้และข้อมูลมำช่วยสนับสนุนและน ำทำง    ในทุก
ขั้นตอน จนท้ำยที่สุดสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคและถือก ำเนิดมำเป็น “หน่วยงำนของรัฐ” ที่จัดตั้งขึ้น                 
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 โดยมีรำยได้หลักจำก                    
“เงินบ ำรุงกองทุน” ที่จัดเก็บจำกผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำและกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบในอัตรำ
ร้อยละ 2 ของภำษีที่จัดเก็บ โดยใช้ระบบกำรจัดเก็บภำษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ (earmarked tax) ที่มี
ลักษณะเป็นกำร “จัดเก็บเพิ่มจำกภำษีปกติ” (surcharge tax) ไม่ใช่กำรแบ่งมำจำกภำษีสรรพสำมิตที่รัฐ
จัดเก็บเข้ำคลัง และได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของ สสส.3 ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมกฎบัตรออตตำวำ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในประชำกรทุกวัยตำมนโยบำยสุขภำพ
แห่งชำติ 

(2) สร้ำงควำมตระหนักเรื่องพฤติกรรมกำรเสี่ยงจำกกำรบริโภคสุรำ ยำสูบ สำรหรือสิ่งอ่ืน              
ที่ท ำลำยสุขภำพ และสร้ำงควำมเชื่อในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่ประชำชนทุกระดับ 

(3) สนับสนุนกำรรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรำ ยำสูบ หรือสำรหรือสิ่งอ่ืนที่ท ำลำยสุขภำพ 
ตลอดจนให้ประชำชนได้รับรู้ข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

(4) ศึกษำวิจัยหรือสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย  ฝึกอบรม หรือด ำ เนินกำรให้มี                     
กำรประชุมเก่ียวกับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(5) พัฒนำควำมสำมำรถของชุมชนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน 
องค์กรสำธำรณะประโยชน์ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(6) สนับสนุนกำรรณรงค์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อ 
เพ่ือให้ประชำชนสร้ำงเสริมสุขภำพให้แข็งแรง ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรำ ยำสูบ หรือสำร
หรือสิ่งอื่นที่ท ำลำยสุขภำพ  

                                                           
3 อ้ำงอิงจำกมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 



 

- 4 - 

 1.1.3 รูปแบบกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส.4 
 สสส. เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงจำกองค์กรอ่ืนๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ท ำให้                
ในระยะเริ่มแรกของกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส. ไม่มีรูปแบบหรือตัวอย่ำงจำกองค์กรอ่ืนๆ                     
ที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนได้โดยตรง ในปี พ.ศ. 2555 สสส. จึงได้พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำน
สร้ำงเสริมสุขภำพจำกกฎบัตรออตตำวำมำเป็นแบบเฉพำะของตนเอง โดยกำรประยุกต์จำกตัวแบบกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพของกรีนและโทน (Green and Tone, 2012) ซึ่งใช้หลักของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกฎบัตร
ออตตำวำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเป็นพ้ืนฐำน ซึ่งสำมำรถแสดงองค์ประกอบต่ำงๆ และควำมสัมพันธ์ของ                       
กำรด ำเนินมำตรกำรที่จ ำเป็นเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรมีสุขภำพหรือสุขภำวะที่ดีของประชำชน ได้ดังภำพ  

 
ภำพที่ 1 : ต้นแบบกำรท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส. (Thaihealth Working Model) 

จำกแผนภำพจะเห็นว่ำ “สุขภำพที่ดีของประชำชน” เป็นเป้ำหมำยหลักของกำรท ำงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพ (อยู่ตรงกลำงของภำพ) เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของบุคคล ควบคู่กับ                  
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนกำรท ำงำนของหลำยภำค
ส่วน ทั้งกำรขับเคลื่อนให้เกิดนโยบำยสำธำรณะที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะ กำรปรับระบบบริกำรสังคมและ
ระบบบริกำรสุขภำพให้สอดคล้องกับปรัชญำกำรท ำงำนแบบ “สร้ำงน ำซ่อม” (ท ำงำนเชิงรุกไปที่ต้นเหตุของ
ปัญหำ) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลและชุมชนเพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน โดยใช้
มำตรกำรสื่อสำรรณรงค์ที่ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดเพ่ือสังคมช่วยชี้แนะและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำม
เข้ำใจ และสร้ำงแรงสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ท ำให้เกิดกำรยอมรับในกำรก ำหนดนโยบำยหรือออก
กฎหมำยที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อกำรมีสุขภำพดีของประชำชนใน
ท้ำยที่สุด   
                                                           
4 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์โดย สสส. ในช่ือเรื่องรู้จักและเข้ำใจ ThaiHealth Working Model 
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. 

1.2.1 กำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ สสส. 
 พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้ สสส. อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมดูแลของ “คณะกรรมกำร สสส.” ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรองประธำน
กรรมกำรคนที่สอง กรรมกำรโดยต ำแหน่งที่มำจำกตัวแทนของส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 9 คน กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน 8 คน และมีผู้จัดกำร 
สสส. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำร  สสส. จะท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยใน                          
กำรด ำเนินงำน ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และออกข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. ตลอดจนก ำกับดูแลให้ สสส. จัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ เพ่ือพิจำรณำเป็นประจ ำทุกปี 

 ในกำรควบคุมกำรด ำเนินกิจกำรของ สสส. ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ สสส. นั้น นอกจำก
คณะกรรมกำร สสส. จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวด้วยตนเองแล้ว คณะกรรมกำร สสส. ยังมีกำรแต่งตั้ง  
“คณะอนุกรรมกำร” เพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำร สสส. มอบหมำยด้วย ทั้งนี้             
ในอดีตที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำร สสส. ได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทั้งในลักษณะที่เป็นกำรปฏิบัติภำรกิจ  
เป็นครั้งครำวและคณะอนุกรรมกำรที่มีภำรกิจเฉพำะด้ำนตำมที่คณะกรรมกำร สสส. มอบหมำย โดยเฉพำะ  
“คณะกรรมกำรบริหำรแผน” ซึ่งถือเป็นคณะอนุกรรมกำรที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ผลักดัน และ
ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนภำยใต้แผนต่ำงๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1.2.2 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สสส. 
 พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้มี “ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน” ท ำหน้ำที่ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในของ สสส. เกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี กำรพัสดุ
และทรัพย์สิน และกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของ สสส. โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะอนุกรรมกำร
ก ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
ภำยในของกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยังก ำหนดให้ 
“ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน” หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมกำร สสส. แต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ท ำหน้ำที่สอบบัญชีและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของ สสส.                  
เป็นประจ ำทุกปี อีกทั้งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ยังก ำหนดให้มี 
“คณะกรรมกำรประเมินผล” ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยกำรเสนอแนะของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังแต่งตั้ง
จำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรสร้ำงเสริมสุ ขภำพ และกำรประเมินผล                    
เพ่ือท ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สสส. ทั้งในระดับนโยบำยและกำรก ำหนด
กิจกรรมของ สสส.  

นอกจำกนี้  สสส. ยังต้องถูกติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยกลไกที่จัดตั้ งตำม
พระรำชบัญญัติเฉพำะเช่นเดียวกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ เช่น คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรทุนหมุนเวียนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) เป็นต้น 

 



 

- 6 - 

 

ภำพที่ 2 : โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. 

1.2.3 กำรจัดแบ่งส่วนงำนภำยใน สสส.5 
 คณะกรรมกำร สสส. ได้จัดแบ่งส่วนงำนภำยใน สสส. เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(ก) หน่วยงำนด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของ สสส.  
(1) ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (ส ำนัก 1) มีภำรกิจหลักใน                      

กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ และสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำรเสพติด 

(2) ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ (ส ำนัก 2) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ 

(3) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน (ส ำนัก 3) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน 

                                                           
5 อ้ำงอิงจำกระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2563 

สภำผู้แทนรำษฎร 
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(4) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส ำนัก 4) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว 

(5) ส ำนักสร้ำงเสริมวิถีชีวิตสุขภำวะ (ส ำนัก 5) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมกิจกรรมทำงกำย และอำหำรเพื่อสุขภำวะ 

(6) ส ำนักสร้ำงสรรค์โอกำส (ส ำนัก 6) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำน
เกี่ยวกับกำรสนับสนุนโครงกำรเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(7) ส ำนักสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ (ส ำนัก 7) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำร
จัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผ่ำนระบบบริกำรสุขภำพ 

(8) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะองค์กร (ส ำนัก 8) มีภำรกิจหลักในกำรบริกำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในองค์กร 

(9) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ (ส ำนัก 9) มีภำรกิจหลักใน                     
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ 

(10) ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสังคม (ส ำนัก 10) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนและปัจจัยเสี่ยงทำงสังคม 

(11) ส ำนักสร้ำงเสริมระบบสื่อและสุขภำวะทำงปัญญำ (ส ำนัก 11) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับงำนระบบสื่อและวิถีสุขภำวะทำงปัญญำ 

(12) ส ำนักพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ (ส ำนัก สนย.) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำร
จัดกำรงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ แผน งบประมำณ และสมรรถนะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรประสำนกำร
ปฏิบัติของแผนหลักลงสู่แผนย่อยของหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนบริหำรจัดกำรงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์และงำน
พัฒนำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน 

(13) ส ำนักพัฒนำภำคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  (ส ำนัก สภส.) มีภำรกิจหลักใน               
กำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำภำคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และงำนพัฒนำระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

(14) ส ำนักสื่อสำรกำรตลำดเพ่ือสังคม มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนสื่อสำร
กำรตลำดเพ่ือสังคม (รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในกำรรณรงค์ สื่อสำร และประชำสัมพันธ์ประเด็นกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ) และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนสื่อสำรกำรตลำดเพื่อสังคมของส่วนงำนต่ำงๆ 

(15) ส ำนักวิชำกำรและนวัตกรรม (ส ำนัก สวน.) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยกลำงและกำรจัดกำรควำมรู้และฐำนข้อมูล และงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของกองทุน งำนบริหำร
จัดกำรและขับเคลื่อนงำนพิเศษตำมนโยบำยของผู้จัดกำร ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำนวัตกรรมใน
กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนต่ำงๆ 

(16) ศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ 
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(ข) หน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน สสส.  
(1) ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนอ ำนวยกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรกองทุน งำนกฎหมำย งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรพัสดุ งำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป 
ตลอดจนงำนบริหำรจัดกำรอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ 

(2) ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุนและภำคีเครือข่ำย 

(3) ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร มีภำรกิจหลักในกำรดูแลภำพลักษณ์ของ สสส. เผยแพร่
ข้อมูลและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงำนและกิจกรรมของ สสส. ทั้งภำยในและภำยนอก สสส. ตลอดจนพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำง สสส. กับเครือข่ำยสื่อมวลชนและภำคีสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(4) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคล และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรประเมินบุคลำกร และกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรของ สสส. 

(5) ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรเงิน กำรบัญชี กำรรับและเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรควบคุมภำยในด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรบัญชี
ของ สสส. ตลอดจนพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบแผนงำน ชุดโครงกำร หรือ
โครงกำร  

(6) ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำระบบ
ติดตำมและประเมินผล แผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนติดตำม
และประเมินผลแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร  

(ค) หน่วยงำนลักษณะพิเศษ6 
(1) สถำบันกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยกำรสนับสนุนและด ำเนินกำรฝึกอบรม 
จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และด ำเนินกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลด้ำนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ  

(2) สถำบันกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพมีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน 
โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม สื่อกำรเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์สุขภำวะที่เหมำะสมกับ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

 
 

                                                           
6 “หน่วยงำนลักษณะพิเศษ” หมำยถึง ส่วนงำนภำยในส ำนักงำน สสส. ที่มีระเบียบจัดตั้งโดยเฉพำะและจะท ำหน้ำที่ให้บริกำร
หรือปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง โดยอำจมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้รับบริกำร แต่จะไม่มุ่งแสวงหำก ำไรเป็นหลัก  ซึ่งปัจจุบัน                   
มีอยู่จ ำนวน 2 หน่วยงำน และในอนำคตอำจมีกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้น 
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1.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนของ สสส.  

1.3.1 วิสัยทัศน์7 

“ทกุคนบนแผน่ดนิไทย  

   มขีดีความสามารถ สงัคม สิง่แวดลอ้ม  

 ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะ” 

หมำยถึง ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ สัญชำติ สถำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ล้วนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภำวะที่ดี 

ทั้งนี้ สังคมไทยและสภำพแวดล้อม ทั้งทำงกำยภำพ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และระบบสุขภำพ 
โดยรวมของไทย จะต้องเอ้ือและสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภำวะดีโดยถ้วนหน้ำ 

1.3.2 พันธกิจ  
สสส. ได้ก ำหนดพันธกิจภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

“จดุประกาย  

    กระตุน้ 

            สาน 

     เสรมิพลงั  

ใหม้ขีดีความสามารถและสรา้งสรรคร์ะบบสงัคม  

ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาวะ” 

1.3.3 ยุทธศำสตร์  
ยุทธศำสตร์ “ไตรพลัง” ประกอบด้วย พลังปัญญำ พลังทำงสังคม และพลังนโยบำย            

เป็นยุทธ์ศำสตร์หลักที่ สสส. ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำสุขภำวะที่ยำกและส ำคัญใน
สังคมไทยอย่ำงได้ผลตลอดมำ และ สสส. ยังคงใช้ยุทธศำสตร์นี้เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำน
ต่อไป โดย สสส. เป็นกลไกท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงของพลังทั้งสำม 

                                                           
7 อ้ำงอิงจำกเอกสำรทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ระยะ 10 ปี (2555 - 2564) ทั้งนี้ สสส. จะมีกำรทบทวนและจัดท ำ
เอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุนฉบับใหม่ทุก 10 ปี ดังนั้น วิสัยทัศน์และพันธกิจอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมทุก 10 ปี 

บคุคลและ 

องคก์รทกุภาคสว่น 
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ภำพที่ 3 : ยุทธศำสตร์ไตรพลัง 

 จำกภำพจะเห็นว่ำ กำรขับเคลื่อนภำรกิจโดยใช้ “ไตรพลัง” มีควำมเชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน 
โดยเริ่มจำก “พลังปัญญำ” คือ กำรศึกษำวิจัย วิเครำะห์ หรือจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้มีข้อมูลหรือชุดควำมรู้    
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ช่องว่ำงที่ส ำคัญ และสังเครำะห์แนวทำงกำรขับเคลื่อน เพ่ือปิดช่องว่ำงใน
ประเด็นปัญหำตำมภำรกิจที่ขับเคลื่อน โดยน ำข้อมูลหรือชุดควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้สื่อสำรกับหน่วยงำนหลักและ
สื่อสำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนงำน รวมทั้งกำรน ำข้อมูลหรือชุดควำมรู้ดังกล่ำว           
มำพัฒนำชิ้นงำนส ำหรับกำรสื่อสำรรณรงค์สร้ำงควำมรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้เกิดเป็น “พลังสังคม” ที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและแสดงให้เห็นถึงพลัง
สนับสนุนของภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมต่อกำรจัดกำรปัญหำนั้นๆ และเมื่อกำรขับเคลื่อนงำนนั้นแสดงให้เห็น
แนวทำงกำรจัดกำรปัญหำได้อย่ำงชัดเจน สสส. จะร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิดเป็น                           
“พลังนโยบำย” คือ กำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย มำตรกำร หรือกลไกทั้งในระดับประเทศหรือระดับพื้นที่ 
ที่จะช่วยให้เกิดกำรขยำยผลกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำไปในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง  

 
 

ไ
ต
ร
พ
ลั
ง 
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1.3.4 แผนกำรด ำเนินงำน8 
แผนกำรด ำเนินงำนของ สสส. จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำย

กองทุน แผนหลัก และแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยเอกสำรทั้งสำมฉบับจะมีช่วงเวลำที่จัดท ำและเนื้อหำ
สำระส ำคัญที่มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
ภำพที่ 4 : แผนกำรด ำเนนิงำนทั้ง 3 ระดับ 

(1) ทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน เป็นเอกสำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือชี้ทิศทำงและเป้ำหมำย
ของกองทุนในช่วงระยะเวลำ 10 ปี ซึ่งถือเป็นเอกสำรหลักท่ีจะใช้ส ำหรับจัดท ำแผนหลักและแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี โดยเอกสำรนี้จะมีกำรจัดท ำฉบับใหม่ในปีที่ 10 และจะทบทวนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทุก 3 ปี 
ทั้งนี้ กำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว คณะกรรมกำร สสส. จะมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพ่ือด ำเนินกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และจัดท ำโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรแผน ภำคี และบุคคลที่เก่ียวข้องอย่ำง
กว้ำงขวำง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

(2) แผนหลัก (master plan) เป็นแผนกำรด ำเนินงำนที่จัดท ำขึ้นตำมเอกสำรทิศทำง
และเป้ำหมำยของกองทุน ซึ่งจะประกอบด้วยรำยละเอียดของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กรอบวงเงินงบประมำณของแผนต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งถือเป็นเอกสำรหลักที่จะใช้ส ำหรับจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยเอกสำรนี้จะมีกำรจัดท ำฉบับใหม่ทุก 3 ปี และอำจทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ได้ทุกปี เว้นแต่ในปีสุดท้ำยของเอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน สสส. จะชะลอกำรจัดท ำแผน
หลักไว้จนกว่ำเอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยของกองทุนระยะต่อไปจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว 
ผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ สสส. จะร่วมกันพัฒนำเนื้อหำสำระของแผนหลัก โดยกระบวนกำรจัดประชุมและรับ
ฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรแผนและภำคีที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร 
สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนสิงหำคมของปีที่พิจำรณำ   
                                                           
8 อ้ำงอิงจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำรด ำเนินงำน                
สร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 

ทิศท
าง
และ
เป้า
หมา
ย
กอง
ทุน 

ทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน 
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(3) แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เป็นแผนกำรด ำเนินงำนที่จัดท ำขึ้นตำมแผนหลัก                         
ซึ่งจะประกอบด้วยรำยละเอียดของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนต่ำงๆ ในช่วง
ระยะเวลำ 1 ปี รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่จัดท ำขึ้นตำมข้อบังคับกองทุนสนับสนุน      
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรงบประมำณ กำรเงิน และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กำรจัดท ำ
เอกสำรดังกล่ำว ผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ สสส. จะร่วมกันพัฒนำเนื้อหำสำระของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
โดยกระบวนกำรจัดประชุมและรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรแผนและภำคี               
ที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนสิงหำคมของทุกปี  

ทั้งนี้ ภำยใต้แผนหลักและแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี จะประกอบด้วยแผน (plan) ต่ำงๆ         
รวม 15 แผน ซ่ึงแบ่งตำมลักษณะเฉพำะของแผนได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แผนเชิงประเด็น (issues-based)  แผน
เชิงพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย (area & setting - based) และแผนเชิงระบบ (system-based)   

 
ภำพที่ 5 : กำรแบ่งกลุ่มตำมลักษณะเฉพำะของแผน 
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1.4 กระบวนกำรสนับสนุนทุน9  

1.4.1 กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร  

 (ก) ประเภทกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง สสส. ตำมมำตรำ 5 

แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
(1) กำรพัฒนำและปฏิบัติกำร หมำยถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกำรฝึกอบรม                  

กำรรณรงค์ กำรจัดกิจกรรมหรือพัฒนำรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม กำรพัฒนำเครือข่ำยภำคี หรือปฏิบัติกำร อ่ืนใด
ในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

(2) กำรศึกษำวิจัยและกำรประเมินผล  หมำยถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็น                             
กำรศึกษำวิจัย กำรทบทวนองค์ควำมรู้ กำรวิจัยและพัฒนำ กำรประเมินผล รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพทำง    
กำรวิจัยหรือกำรประเมินด้วย   

(3) กำรอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship) หมำยถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็น                      
กำรสนับสนุนทุนให้แก่กิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม หรือ   
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะอ่ืนใด เพ่ือใช้กิจกรรมเหล่ำนั้นเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมรู้และค่ำนิยมใน                     
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมนั้น 

 (ข) ลักษณะกิจกรรมที่อยู่ในข่ำยให้กำรสนับสนุน   
(1)  เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สสส. ตำมมำตรำ 5 หรือภำรกิจ

ตำมมำตรำ 9 (4) แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 
(2) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนใดแผนหนึ่งในแผนหลักหรือแผนกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปขีอง สสส. 
(3) ไม่เป็นกิจกรรมที่มุ่งจัดหำครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำงเป็นหลัก หรือเกี่ยวพัน

กับผลประโยชน์ทำงกำรเมืองอย่ำงชัดแจ้ง 

 (ค) ประเภทข้อเสนอโครงกำร    
กำรพัฒนำเอกสำรข้อเสนอโครงกำร (proposal) อำจจัดท ำได ้3 ประเภท ดังนี้ 
(1) โครงกำร (project) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพหลำยๆ 

กิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กัน และกำรท ำกิจกรรมเหล่ำนั้นจะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรได้  
(2) ชุดโครงกำร (project package) หมำยถึง กลุ่มของข้อเสนอโครงกำร (หมำยถึง

กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่ 2 ข้อเสนอขึ้นไป) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน และกำรด ำเนินโครงกำรเหล่ำนั้น                   
จะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของชุดโครงกำรได ้ 

(3) แผนงำน (program) หมำยถึง กลุ่มของชุดโครงกำรหรือโครงกำร (หมำยถึง    
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรประเภทชุดโครงกำรหรือโครงกำรตั้ งแต่ 2 ข้อเสนอขึ้นไป) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
และกำรด ำเนินกำรตำมชุดโครงกำรหรือโครงกำรนั้นจะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนได ้

                                                           
9 ศึกษำเพิ่มเติมจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
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ประเภทข้อเสนอโครงกำร รูปแบบกำรจัดท ำข้อตกลงสนับสนุนทุนให้แก่ภำคี 

โครงกำร  
 
 

 

ชุดโครงกำร  แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
แบบท่ี 2 
 
 
 
 

แผนงำน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 : ภำพแสดงกำรสนับสนุนทุนตำมประเภทข้อเสนอโครงกำร 

 

สสส. ผู้รับทุน 
ท ำข้อตกลง ท ำกิจกรรมตำม

ข้อเสนอโครงกำร 

สสส. 
ผู้รับทุน 1 

ท ำข้อตกลง ท ำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร 

ผู้รับทุน 2 
ท ำข้อตกลง 

ท ำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร 

สสส. ผู้รับทุน 
ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 1 
ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 2 ท ำข้อตกลง 

สสส. ผู้รับทุน 
ท ำข้อตกลง 

ท ำกิจกรรมเอง 

ผู้รับทุนโครงกำร 

ผู้รับทุนชุดโครงกำร 

ท ำข้อตกลง 

ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 1 

ผู้รับทุน 2 

ท ำข้อตกลง 

ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 1 ผู้รับทุน 2 

ผูร้ับทุน 
ท ำข้อตกลง 

ท ำข้อตกลง ท ำข้อตกลง 
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 (ง) กำรจัดท ำรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร   
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรทุนจำก สสส. จะต้องมีข้อมูลและ

รำยละเอียดครบถ้วนตำมแบบเสนอแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำรที่ สสส. ก ำหนด10 

 (จ) กำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร11   
กำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมและ

แนวทำงกำรสนับสนุนของ สสส. ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร ต้องจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วยค่ำด ำเนิน
โครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ซึ่งต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร พ.ศ. 256212  

(2) ประเภทกำรศึกษำวิจัยและประเมินผล ต้องจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วยค่ำด ำเนิน
โครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ซึ่งต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร พ.ศ. 256213 

(3) โครงกำรประเภทกำรอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship) ต้องจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของ
ข้อเสนอโครงกำร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมของทั้งโครงกำร และเงินที่ขอให้ 
สสส. ร่วมสมทบทุนในลักษณะ “เงินสนับสนุน” (sponsor) ในอัตรำที่เหมำะสมกับเงื่อนไขและรำยกำรสิทธิ
ประโยชน์ที่จะท ำให้แก่ สสส.  

d (ฉ) วิธีกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร   
(1) กำรพัฒนำร่วมกับภำคีที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดย สสส. และภำคี                     

ที่เก่ียวข้องจะร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ และค้นหำแนวทำงท่ีจะพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะ
ของประชำชนร่วมกันในลักษณะพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสร้ำงเสริมสุขภำพ (partnership) รวมทั้งจะจัดประชุม
เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภำวะ  
 

                                                           
10 ศึกษำเพิ่มเติมจำกประกำศส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เรื่อง แบบเสนอแผนงำน ชุดโครงกำร หรือ
โครงกำร พ.ศ. 2563 
11 ควรศึกษำแนวปฏิบัติทำงภำษีส ำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลประกอบ                     
กำรวำงแผนและจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรด้วย  
12 ศึกษำแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำงบประมำณตำมข้อเสนอโครงกำร และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ                     
กำรด ำเนินโครงกำร ในเอกสำรผนวก 3  
13 ศึกษำแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำงบประมำณตำมข้อเสนอโครงกำร และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ                     
กำรด ำเนินโครงกำร ในเอกสำรผนวก 3  
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(2) กำรประกำศเปิดรับทั่วไปจำกผู้ที่สนใจ โดย สสส. และคณะกรรมกำรบริหำร
แผนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันก ำหนดประเด็นและช่วงเวลำที่จะประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกำสยื่นข้อเสนอโครงกำรเข้ำมำขอรับกำรสนับสนุนทุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมประเด็นที่ตนเองสนใจ  

1.4.2 กำรยื่นข้อเสนอโครงกำร  

 (ก) คุณสมบัติต้องห้ำมของผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร14   
ภำคีที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรทุนจำก สสส. อำจยื่นใน

ฐำนะ “บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้” แต่ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม คือผู้รับทุนต้องไม่มี
ฐำนะเป็นกรรมกำร สสส. หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร สสส. หรือกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรที่
เกี่ยวข้อง หรือกรรมกำรประเมินผลของ สสส. หรือผู้จัดกำรหรือผู้ปฏิบัติงำนของ สสส. และบุคคลดังกล่ำว                    
ต้องไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรของผู้รับทุนในลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำร ได้แก่ ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือ     
นิติบุคคล ที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับทุนจำก สสส. รวมถึงกรณีที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือ        
ผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ 

(2) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงทุน ได้แก่ เป็นผู้มีหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือ                       
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับ
ทุนจำก สสส. 

(3) มีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด ำรงต ำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือ                 
เข้ำถือหุ้นตำม (1) หรือ (2) ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นของบุคคลนั้น 

ทั้งนี้ คุณสมบัติต้องห้ำมดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้  
(1) กรณผีู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรเป็น “หน่วยงำนของรัฐ” และผู้แทนหน่วยงำนของรัฐ

แห่งนั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร สสส. หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร สสส. หรือกรรมกำรบริหำรแผน
หรืออนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง หรือกรรมกำรประเมินผลของ สสส. 

(2) กรณีกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องมีควำมสัมพันธ์ในกิจกำร
ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร แต่เป็นกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนจำกแผนหรืองำนที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้                
กำรบริหำรและก ำกับดแูลของกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรผู้นั้น 

 
 
 
 
 

                                                           
14 อ้ำงอิงจำกข้อ 27 ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
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 (ข) หลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร  
ผู้รับทุนต้องจัดส่งหลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรให้ถูกต้องครบถ้วน                     

ตำมประเภทของผู้รับทุน ดังนี้ 
(1) บุคคลธรรมดำ  

(1.1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่                        
ผู้รับทุน และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ   

(1.2) กรณีผู้รับทุนเป็นผู้เยำว์หรือมีอำยุไม่เกิน 20 บริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่บุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองส ำเนำ 

(1.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่                  
จะลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(1.4) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(2) คณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
(2.1) ส ำเนำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญำจัดตั้งคณะบุคคลที่ระบุว่ำมอบอ ำนำจให้

ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมสัญญำรับทุนและกระท ำกำรแทนคณะบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ 
(2.2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ของ

บุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะบุคคลนั้นทุกคน และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี )                  
พร้อมรับรองส ำเนำ 

(2.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(2.4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของคณะบุคคลที่ทำงกรมสรรพำกรออกให้                 
พร้อมรับรองส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(2.5) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(3) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล  
(3.1) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด                   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที่ระบุกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้นด้วย 
(3.2) ส ำ เนำบัญชีรำยชื่ อผู้ ถื อหุ้ น ในบริษัทจ ำกัด  บริษัทมหำชนจ ำกัด                                 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด (ล่ำสุด) 
(3.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ 
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(3.4) หนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอ ำนำจให้ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมข้อตกลง
รับทุนและกระท ำกำรแทนบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนั้น” 
และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรอง                           
ส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(3.5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด                   
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที่ทำงกรมสรรพำกรออกให้ พร้อมรับรองส ำเนำ  

(3.6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่                              
ผู้ที่จะลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(3.7) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(4) มูลนิธิหรือสมำคม  
(4.1) ส ำเนำตรำสำรกำรจัดตั้งหรือหนังสือบริคณห์สนธิของมูลนิธิหรือสมำคม                  

พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4.2) ส ำเนำข้อบังคับของมูลนิธิหรือสมำคม พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4.3) ส ำเนำบัญชีรำยชื่อกรรมกำรของมูลนิธิหรือสมำคม (ล่ำสุด) และส ำเนำ

หนังสือแต่งตั้งกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4.4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้มี

อ ำนำจกระท ำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคม และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรอง
ส ำเนำ 

(4.5) ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอ ำนำจให้ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำม
ข้อตกลงรับทุน และกระท ำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคมนั้น” และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่
ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(4.6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของมูลนิธิหรือสมำคมที่ทำงกรมสรรพำกร
ออกให้ พร้อมรับรองส ำเนำ และส ำเนำหนังสือหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับกำรยกเว้นภำษี (ถ้ำมี) 

(4.7) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ  
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(4.8) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(4.9) ส ำเนำประกำศกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรก ำหนดให้มูลนิธิหรือสมำคม
เป็นองค์กำรสำธำรณกุศล ตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎำกร เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงกำรได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำย 

(5) ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ   
(5.1) กฎหมำย กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่จัดตั้งหน่วยงำนนั้น 
(5.2) ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำนนั้น พร้อมรับรอง

ส ำเนำ 
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(5.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่                     
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำนนั้น และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ 

(5.4) หนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอ ำนำจให้ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมข้อตกลง
รับทุน และกระท ำกำรแทนหน่วยงำนนั้น” และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออก
ให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(5.5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(5.6) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 (ข) วิธีกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร   
ภำคีท่ีประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำร อำจจัดส่งข้อเสนอโครงกำรในรูปแบบกระดำษไป

ยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของ สสส. โดยตรง หรือจะยื่นผ่ำนทำงระบบยื่นข้อเสนอโครงกำรออนไลน์ “ระบบ                
e-Proposal” ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบ e-Proposal จัดท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ภำคีที่ประสงค์จะยื่น
ขอรับทุนจำก สสส. โดยระบบดังกล่ำวจะรองรับตั้งแต่ขั้นตอน (1) กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (2) กำรยื่น
ข้อเสนอโครงกำรไปยัง สสส. และ (3) กำรพิจำรณำกลั่นกรองและทบทวนข้อเสนอโครงกำร ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่ำวจะส่งควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรให้ภำคีทรำบได้โดยตรง  

ทั้งนี้ ภำคีท่ีประสงค์จะจัดท ำและยื่นข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทำงระบบยื่นข้อเสนอโครงกำร
ออนไลน์ “ระบบ eProposal” สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th  

1.4.3 กำรกลั่นกรองและกำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร  

 (ก) กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร   
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร เป็นกระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้กำรพัฒนำข้อเสนอ

โครงกำรมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และสำมำรถน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนได้จริงในทำงปฏิบัติ และเกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบตำมเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง โดยกระบวนกำรนี้จะด ำเนินกำรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับภำคีที่ยื่นข้อเสนอโครงกำรนั้น เพ่ือเป็นหลักประกัน
ที่ดีว่ำผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำนจะท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองและเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรนั้นอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งนี้ สสส. จะมีกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จะท ำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร และก ำหนดจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะท ำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอ
โครงกำรให้เหมำะสมกับขนำดของงบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุนในแต่ละโครงกำร ดังนี้ 

(1)  ประเภทบัญชรีำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
(1.1) บัญชีกลำง หมำยถึง บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 

สสส. กรรมกำรบริหำรแผน อนุกรรมกำร ผู้บริหำร สสส. และผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญอ่ืนๆ ที่เหมำะสมจะ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมของทุกแผนได้ โดยผู้จัดกำร สสส. จะรับผิดชอบในกำรจัดท ำบัญชีนี้ปีละครั้ง เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้ท ำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรทุกแผน  
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(1.2) บัญชีเฉพำะของคณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะ  หมำยถึง บัญชี
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะเห็นชอบ 
ซึ่งไม่มีรำยชื่อซ้ ำกับบัญชีกลำง โดยผู้จัดกำร สสส. จะรับผิดชอบจัดท ำบัญชีรำยชื่อนี้ก่อนเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรแผนแต่ละคณะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบปีละครั้ง เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้ท ำหน้ำที่กลั่นกรอง                         
ข้อเสนอโครงกำรที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะ 

(1.3) บัญชีเฉพำะส ำหรับข้อเสนอโครงกำรบำงประเภท หมำยถึง บัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะเห็นชอบให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะส ำหรับกำรกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งโดยเฉพำะ รวมทั้งกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยที่จะสนับสนุนภำยใต้
โครงกำรนั้นด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงหรือคณะกรรมกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริหำรแผนแต่งตั้งเพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับทิศทำงแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนตำมข้อ 13 (3) ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรจัดสรรเงินเพ่ือกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้โดย
อัตโนมัติ จึงสำมำรถกลั่นกรองทำงวิชำกำรได้เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนได้ให้ควำม
เห็นชอบดังกล่ำวด้วย 

(2) จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมกับขนำดโครงกำร  
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร สสส. จะก ำหนดให้มีจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่

กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรให้เหมำะสมกับขนำดของวงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้    

วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจำรณำกลั่นกรอง 

โครงกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 2 แสนบำท อย่ำงน้อย 1 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 2 แสนบำท – 1 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 3 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 1 ล้ำนบำท - 5 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 5 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 5 ล้ำนบำท - 10 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริหำรแผนหรือ

อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 10 ล้ำนบำท – 20 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริหำรแผนหรือ

อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 คน
และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ 

โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 20 ล้ำนบำทขึ้นไป อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริหำรแผนหรือ
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 3 คน
และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ 
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 (ข) กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร   
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรเสร็จแล้ว สสส. จะประมวลผล               

กำรกลั่นกรองและแจ้งให้ภำคีที่ยื่นข้อเสนอโครงกำรปรับปรุงรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร (ถ้ำมี)                    
ก่อนเสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรนั้นตำมขนำดวงเงินโครงกำร ดังนี้  

วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน ผู้พิจำรณำอนุมัติ 
โครงกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ผู้จัดกำรจะเป็นผู้ พิจำรณำอนุมัติและรำยงำนให้

คณะกรรมกำร สสส. ทรำบ 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 20 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน                   
30 ล้ำนบำทขึ้นไป 

คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
และรำยงำนให้คณะกรรมกำร สสส. ทรำบ 

โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 30 ล้ำนบำทข้ึนไป คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะเป็นผู้พิจำรณำเสนอให้
คณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำอนุมัติ 

1.4.4 กำรจัดท ำข้อตกลงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 (ก) ประเภทข้อตกลง 

เมื่อข้อเสนอโครงกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว สสส. จะจัดท ำข้อตกลงตำม
ระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ว่ำด้วยสัญญำเพ่ือกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
โดยจะแบ่งรูปแบบข้อตกลงตำมประเภทกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้   

(1) ประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคี            
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพประเภทกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร โดยแบ่ง
งบประมำณที่สนับสนุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วย                     
ค่ำด ำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร ) และก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินใน                            
แต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่  

 (1.1)  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 (1.2) รำยงำนกำรเงินของโครงกำร   

(2) ประเภทศึกษำวิจัย เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคีเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพประเภทกำรศึกษำวิจัยหรือกำรประเมินผล โดยแบ่ง
งบประมำณที่สนับสนุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วย                      
ค่ำด ำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร ) และก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินใน                        
แต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่  

 (2.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 (2.2)  รำยงำนกำรเงินของโครงกำร   

(3) ประเภทอุปถัมภ์กิจกรรม เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคีใน
ลักษณะ “เงินสนับสนุน” (sponsor) เพ่ือร่วมสมทบทุนให้แก่ภำคีส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกีฬำ                    
ศิลปะหรือวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสำธำรณะอ่ืน โดย สสส. จะก ำหนดเงื่อนไขและตกลงรำยกำรสิทธิประโยชน์
กับผู้รับทุน เพ่ือให้กิจกรรมนั้นเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมรู้และค่ำนิยมแก่กลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนทั่วไป
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้            
ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่  
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 (3.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 (3.2)  รำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส.   

 (ข) ขั้นตอนกำรจัดท ำข้อตกลง 
(1) สสส. จะตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของหลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอ

โครงกำรและตรวจสอบรำยชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้รับทุน เพ่ือระบุชื่อไว้ในร่ำงข้อตกลง และเมื่อเห็นว่ำ 
เอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนแล้ว สสส. จะจัดท ำร่ำงข้อตกลงเสนอให้ผู้มีอ ำนำจของ สสส. พิจำรณำลงนำม 
ก่อนส่งให้ผู้รับทุนลงนำมตำมล ำดับ 

(2) สสส. จะมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
จัดท ำข้อตกลงให้แก่ผู้รับทุน ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้  

(2.1) ร่ำงข้อตกลงพร้อมกับข้อเสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว จ ำนวน 2 ชุด 

(2.2) คู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และคู่มืออ่ืนๆ (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ชุด 

(2.3) หนังสือแจ้งผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือขอให้เปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
ให้แก่ผู้รับทุน (ส ำหรับข้อตกลงประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร หรือข้อตกลงประเภทศึกษำวิจัย) จ ำนวน 1 ฉบับ 

(2.4) แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร (ตัวแทนของผู้รับทุน)  

(3) ผู้รับทุนต้องอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำและสำระส ำคัญของข้อตกลงและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรจัดท ำข้อตกลงทั้งหมด และเสนอให้ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้รับทุนลงนำมใน
ข้อตกลงทั้ง 2 ชุด โดยจัดให้มีพยำนบุคคลลงนำมในข้อตกลง จ ำนวน 1 คน พร้อมทั้งให้เสนอผู้มีอ ำนำจ
ดังกล่ำวลงนำมใน “แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร15” (ตัวแทนของผู้รับทุน) ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(3.1) เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรนั้น โดยได้แสดงถึง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเอำใจใส่ และกำรเป็นที่ยอมรับของภำคีที่เก่ียวข้อง 

(3.2) เป็นผู้มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโครงกำร 

(3.3) สำมำรถอุทิศเวลำปฏิบัติงำนได้จริงตำมสัญญำ 

(3.4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในทำงกำรเงินหรือกำรรับทุน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำ                   
โดยค ำนึงถึงข้อมูลจำกแหล่งทุนอื่นประกอบด้วย 

(3.5) เป็นผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก สสส. ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ในกรณีที่ผู้รับทุนมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ และ
ไม่ประสงค์จะจัดท ำข้อตกลงต่อไป ให้ท ำหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลงส่งไปยัง สสส.16 

                                                           
15 ศึกษำแบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำรโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 1 
16 ศึกษำตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลงในเอกสำรภำคผนวก 2 



 

- 23 - 

(4) ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำร “เสียอำกรแสตมป์”17 ในกำรจัดท ำข้อตกลงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนส่งเอกสำรกลับไปยัง สสส. ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้  

(4.1)  ต้นฉบับข้อตกลงที่ลงนำมโดย“ผู้รับทุน” และ “พยำน” พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรจัดท ำข้อตกลง จ ำนวน 1 ชุด 

(4.2) ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร (หน้ำแรก) ส ำหรับรับเงินสนับสนุนโครงกำร18                 
ที่มีชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีชัดเจน จ ำนวน 1 ฉบับ  

1.4.5 กำรก ำกับติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลโครงกำร 

 (ก) กำรก ำกับติดตำมโครงกำร   
เมื่อกำรจัดท ำข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยและผู้รับทุนขอเบิกจ่ำยเงินโครงกำรในงวดที่ 1 แล้ว                 

สสส. จะมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

(1) กำรก ำกับติดตำมโดยส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. 
(1.1) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละงวดจำก

เอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่ผู้รับทุนจัดส่งให้แก่ สสส. เพ่ือประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินงวด โดยมุ่งเน้น              
กำรตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธ์ตำมท่ีก ำหนดไว้เอกสำรข้อเสนอโครงกำร   

(1.2) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำกเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม         
ที่ผู้รับทุนส่งให้แก่ส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. นอกเหนือจำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม 1) ตำมก ำหนดเวลำที่ตกลง
ไว้กับส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนงำนในภำพรวมของขบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   

(2) กำรก ำกับติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรแผน 
 คณะกรรมกำรบริหำรแผนอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงเพ่ือก ำกับดูแล 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือชี้แนะแนวทำงด ำเนินงำนของโครงกำร 

ทั้งนี้  ในกรณีที่ โครงกำรได้รับเงินสนับสนุนเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท และไม่มี                 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงผู้รับทุนจะต้องประสำนงำนกับส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพ่ือน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรแผนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ  
ตำมเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนก ำหนด  

(3) กำรก ำกับติดตำมโดยวิธีกำรตรวจเยี่ยม/เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่  
 ผู้รับทุนต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้แทนของ สสส. ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร 
สสส. กรรมกำรบริหำรแผน หรือผู้ปฏิบัติงำนของ สสส. ในกำรตรวจเยี่ยมหรือเข้ำร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ตำมที่           
ตกลงกับส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. 
 
 
 
 
                                                           
17 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวปฏิบตัิทำงภำษีในข้อ 2.3.1 ของคู่มือฉบับน้ี 
18 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรเปดิบัญชีธนำคำรในข้อ 2.1.1 ของคู่มือฉบับน้ี 
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 (ข) กำรตรวจสอบโครงกำร19   
นอกจำกกำรก ำกับติดตำมโครงกำรตำม (ก) แล้ว โครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร 

และโครงกำรประเภทศึกษำวิจัยและประเมินผล จะมีกำรตรวจสอบโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 (1) กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำร   
(1.1) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน  2 แสนบำท ผู้รับทุนต้องจัดให้

ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด 
(1.2)  โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 2 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 แสนบำท ผู้รับ

ทุนต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด และต้องจัด
ให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส. ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรทั้งหมดในงวดปิดโครงกำร20   

(1.3) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท             
ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภำษีอำกร21 หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์22  

(1.4) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป ผู้รับทุนต้องจัดให้มี
กำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินโครงกำรในแต่ละงวด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เว้นแต่กรณี
ทีม่ีเหตุขัดข้อง สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรหรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม (1.2) ได้  

 (2) กำรตรวจสอบภำยในโครงกำร  
(2.1) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 10 ล้ำนบำท สสส. อำจจัดให้มี                    

กำรตรวจสอบภำยในโครงกำร โดยจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโครงกำร   
(2.2) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป สสส. จะจัดจ้ำงให้

ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) หรือผู้ตรวจสอบภำยในที่มีประกำศนียบัตรรับรองจำกสมำคม                         
ผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทยหรือเทียบเท่ำ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
โครงกำร   
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือกรณีที่ สสส. ไม่สำมำรถจัดหำ                         
ผู้ตรวจสอบตำม (2.1) หรือ (2.2) ได้ สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ ใช้ผู้ตรวจสอบภำยในของผู้รับทุน                      
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโครงกำรก็ได ้ 

                                                           
19 ศึกษำเพิ่มเติมจำกระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบโครงกำร            
พ.ศ. 2563 
20 สสส. ได้มีกำรอนุมัติยกเว้นให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรได้จนกว่ำ สสส.                     
จะด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตำมข้อ (1.2) แล้วเสร็จ  
21 “ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร” หมำยถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญำตให้เป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกรจำกอธิบดีกรมสรรพำกร
ตำมค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป.98/2544 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยช่ือได้ทำงเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร หรือของสมำคม            
ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย 
22 “ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์” หมำยถึง ผู้ที่นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ท ำหน้ำทีต่รวจสอบบัญชีสหกรณ์ตำมพระรำชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ภำพที่ 7 : ภำพแสดงกลไกกำรบริหำรสัญญำและตรวจสอบโครงกำร 

 (ค) กำรประเมินผลโครงกำร23   
นอกจำกกำรก ำกับติดตำมโครงกำรตำม (ก) แล้ว โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน                      

10 ล้ำนบำทข้ึนไป จะมีกำรประเมินผลโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) ส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. จะก ำกับติดตำมให้ผู้รับทุนจัดให้มีกลไกกำรก ำกับติดตำม

และประเมินผลภำยในส ำหรับโครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และให้รำยงำนผลต่อ       
คณะกรรมกำรบริหำรแผนหรือคณะกรรมกำรก ำกับทิศอย่ำงน้อยปีละครั้ง24  

(2)  คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะจัดให้มีกำรประเมินผลส ำหรับโครงกำรที่ได้รับเงิน
สนับสนุนเกิน 20 ล้ำนบำทขึ้นไป โดยจะเริ่มด ำเนินกำรอย่ำงช้ำภำยในเวลำไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลำ
โครงกำรและจะด ำเนินกำรต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 ศึกษำเพิ่มเติมจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
24 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรตดิตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรในข้อ 2.4.1 (ค) ของคู่มือฉบับนี ้ 
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ส่วนที่ 2 แนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร  

2.1 กำรเบิกเงินสนับสนุนโครงกำร 

2.1.1 บัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
ผู้รับทุนจะใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วหรือเปิดบัญชีเฉพำะส ำหรับรับเงินสนับสนุนโครงกำรก็ได้  

2.1.2 กำรเบิกเงินงวดของโครงกำร  
สสส. จะเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุนตำมหลักเกณฑ์25 ดังนี้  

(1) งวดที่ 1   

สสส. จะเบิกจ่ำยให้แกผู่้รับทุนเมื่อ สสส. ได้รับต้นฉบับข้อตกลงที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว  

(2) งวดที่ 2 และงวดต่อๆไป  

 สสส. จะเบิกจ่ำยให้แก่ผู้รับทุนเมื่อ สสส. ได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และ
รำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส.   

(3) งวดสุดท้ำยหรือปิดโครงกำร 

สสส.  จะเบิกจ่ำยหรือปิดโครงกำร ให้แก่ผู้ รับทุนเมื่ อ  สสส. ได้รับรำยงำนผล                              
กำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส.   

2.1.3 กำรออกหลักฐำนกำรรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
(1) เมื่อผู้รับทุนได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละงวดแล้ว26 ให้ผู้รับทุนออกใบเสร็จรับเงินทั้ง

จ ำนวน และออกใบก ำกับภำษีส ำหรับผู้รับทุนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม   
(2) ให้ผู้รับทุน Scan และส่งส ำเนำใบส ำคัญรับเงินและ/หรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ สสส.           

ผ่ำนทำง email ของฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของ สสส. ส่วนต้นฉบับใบส ำคัญรับเงิน ให้ผู้รับทุนส่งให้แก่ สสส. 
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินในแต่ละงวด 

(3) ให้ผู้รับทุนบันทึกรำยกำรรับ – จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรใน “ระบบบันทึกรับ-จ่ำย” 
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th 

 
 
 
 
 

                                                           
25 สสส. จะเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุนและหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยตำมแนวปฏิบัติทำงภำษีใน               
ข้อ 2.3.1 ของคู่มือฉบับน้ี 
26 ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของ สสส. จะส่ง email แจ้งกำรโอนเงินงวดไปยังผู้รับทุนตำมช่ือผู้ติดต่อท่ีระบุไว้ในข้อตกลง 

http://webportal.thaihealth.or.th/
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2.2 แนวปฏิบัติทำงภำษีส ำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 

2.2.1 อำกรแสตมป์ 
 (ก) อัตรำค่ำอำกรแสตมป์ 

 ผู้รับทุนมีหน้ำที่ต้องเสียอำกรแสตมป์ในอัตรำ 1 บำท ทุก 1,000 บำท ของเงินสนับสนุน
โครงกำรทั้งจ ำนวน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี))  

 (ข) วิธีเสียค่ำอำกรแสตมป์ 

 (1) ปิดแสตมป์ทับบนข้อตกลง ส ำหรับผู้รับทุนที่ได้รับ “เงินสนับสนุนโครงกำร”                     
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี)) ไม่ถึง 200,000 บำท โดยผู้รับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มขอซื้อ (อ.ส.10)27 และ                  
ไปติดต่อขอซื้ออำกรแสตมป์จำกส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ เป็นรำคำไม่น้อยกว่ำอำกรแสตมป์ที่ต้องเสีย                  
เพ่ือน ำมำปิดทับบนข้อตกลงและขีดฆ่ำ28  

 (2) เสียอำกรแสตมป์เป็นตัวเงิน ส ำหรับผู้รับทุนที่ได้รับ “เงินสนับสนุนโครงกำร” 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี)) ตั้งแต่ 200,000 บำทข้ึนไป โดยผู้รับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มขอเสียอำกรแสตมป์
เป็นตัวเงิน (อ.ส.4) 29 และน ำข้อตกลงไปติดต่อกับส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่เพ่ือขอช ำระอำกรแสตมป์เป็น                     
ตัวเงินแทนกำรปิดแสตมป์ ก่อนลงนำมในข้อตกลง หรือภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้รับทุนลงนำมใน
ข้อตกลง ทั้งนี้ หำกพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวแต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ต้องเสียอำกรแสตมป์ ผู้รับทุนต้องเสีย
เงินเพ่ิม 2 เท่ำของจ ำนวนอำกรแสตมป์ที่ต้องเสีย แต่หำกพ้นก ำหนดเกิน 90 วันนับแต่วันที่ต้องเสียอำกร
แสตมป์ ผู้รับทุนต้องเสียเงินเพ่ิม 5 เท่ำของจ ำนวนอำกรแสตมป์ที่ต้องเสีย30 

2.2.2 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 (ก) แนวปฏิบัติของ สสส. 

 (1) สสส. จะหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของ “เงินสนับสนุนโครงกำร”                 
(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี)) ส ำหรับผู้รับทุนที่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  (1.1) ผู้รับทุนที่ เป็นบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่                       
นิติบุคคล ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนโครงกำรตั้งแต่ 10,000 บำทข้ึนไป31   

                                                           
27

 ศึกษำแบบขอซื้อแสตมป์อำกร (อ.ส.10) ในเอกสำรภำคผนวก 3 

28 ค ำว่ำ “ขีดฆ่ำ” หมำยถึง กำรท ำให้อำกรแสตมป์นั้นไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีก โดยผู้รับทุนอำจใช้วิธีลงลำยมือช่ือของตน
หรือลงช่ือห้ำงร้ำนของตน หรือขีดเส้นคร่อมแสตมป์ท่ีปิดทับข้อตกลง และลงวัน เดือน ปีท่ีขีดฆ่ำนั้น 
29

 ศึกษำแบบขอเสียอำกรแสตมป์เปน็ตัวเงิน (อ.ส.4) ในเอกสำรภำคผนวก 4 

30 อ้ำงอิงจำกประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับอำกรแสตมป์ (ฉบับท่ี 37) เรื่องก ำหนดวิธีกำรช ำระอำกรแสตมป์เป็นตัวเงิน
แทนกำรปิดอำกรแสตมป์ ส ำหรับตรำสำรบำงลักษณะ ข้อ 2 (3) (ข) และข้อ 3 (3)   
31 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 50 (4) ที่ก ำหนดว่ำ กรณีผู้จ่ำยเงินเป็นรัฐบำล องค์กำรของรัฐบำล เทศบำล สุขำภิบำล 
หรือองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งจ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรือ (8) ให้กับผู้รับรำยหนึ่งๆ 
มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป (แม้กำรจ่ำยนั้นจะได้แบ่งจ่ำยครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บำท) ให้ค ำนวณหักใน
อัตรำร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน 
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  (1.2) ผู้รับทุนที่เป็นนิติบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ  
หรือสมำคม ซ่ึงได้รับเงินสนับสนุนโครงกำรตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป32 เว้นแต่มูลนิธิหรือสมำคมที่ได้รับ                          
กำรประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 74 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎำกร หรือ 
นิติบุคคลทีเ่ป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ33 

 (2) สสส. จะน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำยให้แก่กรมสรรพำกรภำยในก ำหนด 7 วันนับแต่
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ำยเงินได้พึงประเมิน34 

 (3) สสส. จะออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย จ ำนวน 2 ฉบับ ให้แก่ผู้รับทุน
ในทันทีท่ีมีกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย35 

 (ข) แนวปฏิบัติของผู้รับทุน  
 เมื่อผู้รับทุนน ำเงินสนับสนุนโครงกำรไปจ่ำยให้แก่ “บุคคลที่สำม” ผู้รับทุนต้อง

ด ำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน “ในนำมของตนเอง” 
ทั้งหมด โดยระบุชื่อผู้รับทุนและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้รับทุน เป็นผู้มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย   

 
 
 
 

 

                                                           
32 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 69 ทวิ ที่ก ำหนดว่ำ ภำยใต้บังคับมำตรำ 70 ถ้ำรัฐบำล องค์กำรของรัฐบำล เทศบำล 
สุขำภิบำล หรือองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 ให้กับบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลใด ให้ค ำนวณหักภำษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ภำษีที่หักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในกำรค ำนวณภำษีเงินได้
ของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลตำมรอบระยะเวลำบัญชีที่หักไว้นั้น ในกำรนี้ ให้น ำมำตรำ 52 มำตรำ 53 มำตรำ 53 
มำตรำ 58 และมำตรำ 59 มำใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ (ฉบับท่ี 16) 
เรื่องก ำหนดแบบแสดงรำยกำรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ข้อ 2 (4) ก ำหนดแบบ ภ.ง.ด.53                     
ใช้ส ำหรับกรณีที่รัฐบำล องค์กำรของรัฐบำล เทศบำล สุขำภิบำล หรือองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จ่ำยเงินได้
พึงประเมินตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลรัษฎำกร ให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่งๆ ต้ังแต่ 500 บำทขึ้นไป และ
ต้องหักภำษี ไว ณ ท่ีจ่ำยตำมมำตรำ 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร 
33 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 39 ที่ก ำหนดว่ำ “บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือ                  
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยหรือที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ และให้หมำยควำมรวมถึง... ( 3) 
มูลนิธิหรือสมำคมที่ประกอบกิจกำรซึง่มีรำยได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมที่รัฐมนตรปีระกำศก ำหนดตำมมำตรำ 47 (7) (ข) 
ดังนั้น เมื่อมูลนิธิหรือสมำคมที่ได้รับกำรประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 74 (7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎำกร และส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ไม่อยู่ในควำมหมำยของค ำว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล                      
จึงไม่มีหน้ำท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล 
34 อ้ำงอิงจำกค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ป. 91/2542 เรื่องควำมรับผิดเกี่ยวกับกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ 3 เตรส                         
มำตรำ 50 มำตรำ 69 ทวิ และกำรหักภำษีตำมมำตรำ 70 แห่งประมวลรัษฎำกร ข้อ 1 วรรคสอง 
35 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 50 ทวิ (3) ท่ีก ำหนดว่ำ ให้ผู้มีหน้ำที่หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี 
ณ ท่ีจ่ำยที่ได้หักไว้แล้วในปีภำษีให้แก่ผู้ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยสองฉบับมีข้อควำมตรงกันในกรณีและตำมก ำหนดเวลำดังต่อไปนี้... 
(3) ในกรณีตำมมำตรำ 50 (2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งท่ีมีกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
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2.2.3 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
(ก) หลักกำร 

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม36 ตำมประมวลรัษฎำกร หมำยถึง ผู้ประกอบกำรที่                    
ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือวิชำชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่ำจะประกอบกิจกำรในฐำนะของ                           
บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน (เว้นแต่มูลนิธิหรือ
สมำคมท่ีได้รับกำรประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎำกร37) ที่มีรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรเกินกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี (เว้นแต่เป็นกิจกำรที่
ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมมำตรำ 81 แห่งประมวลรัษฎำกร) และผู้ประกอบกำรที่มีสิทธิจะเรียกเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำร ต้องเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วเท่ำนั้น38  

(ข) แนวปฏิบัติ 
ผู้รับทุนที่จะเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำก สสส. ในฐำนะผู้รับบริกำรได้  จะต้องเป็น                  

ผู้รับทุนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว และต้องระบุจ ำนวนเงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จะเรียกเก็บไว้ในข้อเสนอ
โครงกำรให้ชัดเจน โดยให้ค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกค่ำตอบแทนคู่สัญญำตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด               
พร้อมทั้งแนบส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) มำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรด้วย   

ข้อแนะน ำ 
 ผู้รับทุนต้องน ำเงินสนับสนุนโครงกำร “เฉพำะที่จะได้รับในปีนั้นๆ” ไปรวมกับเงินรำยได้จำก                         
กำรประกอบกิจกำรอย่ำงอ่ืน (ถ้ำมี) ที่ผู้รับทุน “จะได้รับในปีเดียวกัน” หำกรวมกันแล้วเกินกว่ำ 1.8                        
ล้ำนบำทต่อปี ผู้รับทุนต้องพิจำรณำจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มตั้งแต่ก่อนยื่นข้อเสนอโครงกำร   
 
 
 
 
                                                           
36 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82 ที่ก ำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมบทบัญญัติใน
หมวดนี้ (1) ผู้ประกอบกำร และ (2) ผู้น ำเข้ำ ประกอบกับมำตรำ 77/1 ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “ผู้ประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ 
บุคคล ซึ่งขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือวิชำชีพ ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่ำตอบแทน
หรือไม่ และไม่ว่ำจะได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วหรือไม่ และนิยำมค ำว่ำ “บุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ                       
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล และนิยำมค ำว่ำ “นิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลตำม
มำตรำ 39 องค์กำรของรัฐบำลตำมมำตรำ 2 สหกรณ์ และองค์กำรอื่นท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นนิติบุคคล   
37 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 77/1 ที่ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “นิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน              
นิติบุคคลตำมมำตรำ 39 องค์กำรของรัฐบำลตำมมำตรำ 2 สหกรณ์ และองค์กำรอื่นที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นนิติบุคคล 
ประกอบกับมำตรำ 39 ที่ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน                     
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ และให้หมำยควำมรวมถึง... (3) มูลนิธิหรือ
สมำคมที่ประกอบกิจกำรซึ่งมีรำยได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำมมำตรำ 47 (7) (ข) ดังนั้น 
มูลนิธิหรือสมำคมที่ได้รับกำรประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 74 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎำกร จึงไม่มีหน้ำท่ีเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
38 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82/4 วรรคหนึ่ง ที่ก ำหนดว่ำ “...ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำกผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำรเมื่อควำมรับผิดในกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มเกิดขึ้น โดยค ำนวณจำกฐำนภำษีตำมส่วน 3 และ                
อัตรำภำษีตำมส่วน 4” 
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2.3 กำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร 

2.3.1  กำรจัดพื้นที่ส ำนักงำนหรือสถำนที่จัดกิจกรรมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
ผู้รับทุนต้องจัดพ้ืนที่ส ำนักงำนที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร และอำคำรที่ส ำนักงำนดังกล่ำว

ตั้งอยู่ ให้มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยอย่ำงน้อยต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และผู้รับทุนต้องถ่ำยรูปและจัดส่งรูปถ่ำยแสดงกำรจัดเขตปลอดบุหรี่ดังกล่ำวให้แก่ สสส. พร้อมกับ  
กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงวดที่ 1 เพื่อเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 2 เว้นแต่ผู้รับทุน                    
เป็นหน่วยงำนของรัฐหรือส่วนรำชกำรที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.3.2 กำรใช้ตรำสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ สสส. เพื่อกำรเผยแพร่สื่อสำรกิจกรรม39 
ในกรณีที่ผู้รับทุนผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัด

กิจกรรมหรือผลงำนของโครงกำร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรเผยแพร่ วัสดุของโครงกำร เป็นต้น ผู้รับทุนต้องระบุ     
โลโกข้อง สสส. ตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้ 

(ก) หลักกำรใช้โลโก้ของ สสส.  
 เนื่องจำก สสส. ท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพร่วมกับพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(partnership) จ ำนวนมำก กำรน ำโลโก้ของ สสส. ไปใช้อย่ำงถูกต้อง ถือเป็นเรื่องส ำคัญ นอกจำกจะท ำให้เกิด
มำตรฐำนเดียวกันแล้ว ยังป้องกันกำรน ำไปใช้งำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพหรือกำรใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนบุคคล กำรน ำโลโก้ของ สสส. ไปใช้ ผู้รับทุนจึงต้องวำงโลโกข้อง สสส. ร่วมกับโลโกข้องผู้รับทุนด้วย  

ข้อห้ำม 
(1) ห้ำมผู้รับทุนวำงโลโก้ของ สสส. เพียงโลโกเ้ดียว แต่ถ้ำผู้รับทุนไม่มีโลโก ้ให้ใช้วิธีกำรเขียน “ชื่อผู้รับทุน” 

แทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นงำนที่ สสส. ด ำเนินกำรโดยตรง  
(2) ห้ำมผู้รับทุนใช้โลโก้ของ สสส. ส ำหรับกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมใดๆ ของผู้รับทุนที่ไม่อยู่ใน

ขอบเขตกำรท ำงำนในโครงกำรของ สสส. 

                                                           
39 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคู่มือกำรใช้ตรำสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ สสส. 
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ภำพที่ 12 : สรุปข้อก ำหนดและวิธีกำรใช้งำนโลโก้ของ สสส. 

(ข) เงื่อนไขกำรใช้โลโก้ของ สสส.  
 ผู้รับทุนพึงหลีกเลี่ยงหรือใช้ควำมระมัดระวังในกำรใช้โลโก้ของ สสส. ในงำนสื่อสำร                     

ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง โดยเฉพำะ 3 เรื่องส ำคัญดังต่อไปนี้  
(1) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือส่งผลกระทบทำงกำรเมือง กำรผลักดัน

นโยบำย และควำมไม่เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
(2) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือส่งผลกระทบต่อศำสนำ ควำมเชื่อในทำง

ศำสนำ หรืออำจขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 
(3) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือส่งผลกระทบต่อนโยบำยหรือควำมมั่นคง

ของประเทศหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

 ในกรณีจ ำเป็นต้องใช้โลโก้ของ สสส. ในงำนสื่อสำรที่อำจมีลักษณะตำม (1) ถึง (3)             
ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขออนุญำตจำก สสส. โดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นให้ชัดเจน และต้องได้รับหนังสืออนุญำต
จำก สสส. ก่อน จึงจะใช้โลโก้ของ สสส. สื่อสำรในงำนนั้น  

 ผู้รับทุนสำมำรถ download คู่มือเกี่ยวกับกำรใช้โลโก้ของ สสส. และแบบโลโก้ของ 
สสส. ได้ที่เว็บไซต์ของ สสส. จำกเมนูด้ำนบน “เพ่ือนภำคี” และเลือกเมนู “คู่มือภำคี” หรือสืบค้นจำกลิ้ง 
http://www.thaihealth.or.th/partnership/categories/4/1/83 - คู่มือภำค.ีhtml   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaihealth.or.th/partnership/categories/4/1/83
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2.4 กำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกำรปฏิบัติตำมสิทธิประโยชน์ของ สสส. 
 กำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์      
ของ สสส. เป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร ฉะนั้น ผู้รับทุน                    
ทุกโครงกำร มีหน้ำที่ต้องจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและ
สิทธิประโยชน์ของ สสส. ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในเอกสำรงวดงำนงวดเงินที่แนบท้ำยข้อตกลงด ำเนินงำน 

 เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลงำนของโครงกำร สสส.                 
ได้จัดท ำ “ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ” (e-report) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนให้ผู้รับทุน
สำมำรถจัดท ำและส่งสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลงำนของโครงกำรที่ต้องจัดส่งให้แก่ สสส.                              
เพ่ือประกอบกำรเบิกเงินในแต่ละงวดได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยผู้รับทุนมีหน้ำที่ กรอกข้อมูลและบันทึก
ควำมก้ำวหน้ำในระบบตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดงวดงำนงวดเงินตำมข้อตกลง ทั้งนี้ กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร สำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้ 3 ระบบ ดังนี้  

(1) ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำน                 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงด ำเนินงำน เป็นระบบที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับทุนสำมำรถ “จัดท ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร” เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด (ส.1) รวมทั้งยังช่วยให้
ผู้รับทุนสำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรปิดโครงกำร (ส.2) โดยข้อมูลใน
ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำจะอิงข้อมูลตำมระบบ e-Proposal ในหัวข้อที่ผู้รับทุนกรอกไว้ทุกหัวข้อ   

(2) ระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (Digital Object Library : DOL) ส ำหรับอัพโหลดผลงำนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในลักษณะที่เป็น “สื่อพร้อมใช้” เช่น คู่มือ หนังสือ รูปภำพ แผ่นพับ ผลงำนวิจัย คลิป
เสียง คลิป VDO เป็นต้น เ พ่ือเป็นหลักฐำนประกอบใช้แนบในระบบรำยงำนควำมก้ ำวหน้ำ  หรือ                           
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล/ผลงำน ให้แก่ภำคีเครือข่ำยและผู้ที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องอัพโหลดสื่อที่
เป็นผลงำนลงในระบบ DOL ก่อน หลังจำกนั้นให้ผู้รับทุนท ำกำรคัดลอก Link URL ของสื่อนั้นจำกระบบ DOL 
ไปแนบในระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในหัวข้อ “กำรแนบไฟล์สื่อ” 

(3) ระบบ I AM ส ำหรับรวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรรับทุน เช่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ พ้ืนที่ด ำเนินกำร เป็นต้น จำกผู้รับทุนทั่วประเทศมำแสดงผลเป็นแผนที่ ที่ตั้งขององค์กร/เครือข่ำย                   
ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ และที่อยู่ของผู้เชี่ยวชำญในประเด็นต่ำงๆ เพ่ือช่วยให้ภำคีเครือข่ำยหรือบุคคลที่สนใจ
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดมำกข้ึน  

 ผู้ รั บทุนสำมำรถเข้ ำ ใช้ งำนและสำมำรถดำวน์ โหลดคู่ มื อ ใช้ งำนของทั้ งสำมระบบได้ ที่  
https://webportal.thaihealth.or.th 
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2.5 กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร 
 2.5.1 ในกรณีที่ผู้รับทุนพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร หรือมีเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืนที่
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงได้ ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือ
ขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรไปยัง สสส. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำรนั้น40 ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์
พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นและเหมำะสม  

 2.5.2 เมื่อผู้มีอ ำนำจของ สสส. ได้อนุมัติให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรแล้ว สสส. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับทุนทรำบ พร้อมกับจัดส่งแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง41 เพ่ือขยำยระยะเวลำโครงกำรให้ผู้รับทุน
พิจำรณำลงนำม 

 2.5.3 เมื่อผู้รับทุนลงนำมในแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับไปยัง สสส.        
เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่อไป 

ข้อแนะน ำ 
 ผู้รับทุนควรท ำหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรไปยัง สสส. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร                   
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เพ่ือให้ สสส. สำมำรถพิจำรณำอนุมัติและจัดท ำบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเพ่ือขยำย
ระยะเวลำโครงกำรนั้นแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร  

ข้อห้ำม 
 เมื่อระยะเวลำโครงกำรสิ้นสุดลงแล้ว ห้ำมผู้รับทุนเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรจนกว่ำจะได้รับอนุมัติให้
ขยำยระยะเวลำโครงกำร เว้นแต่จะได้รับหนังสือยืนยันจำก สสส. ให้ด ำเนินโครงกำรต่อไปได้ในระหว่ำง                       
กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำโครงกำร 
 

2.6 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร 
 2.6.1 ในกรณีที่ผู้รับทุนพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร หรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือรำยละเอียดของโครงกำร หรือจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
โครงกำร ให้ผู้รับทุนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมำพร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินงวดของโครงกำร หรือท ำหนังสือขอ
อนุมัติจำก สสส. เป็นรำยกรณี  

 2.6.2 เมื่อผู้มีอ ำนำจของ สสส. ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรแล้ว สสส. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับทุนทรำบ และด ำเนินกำรเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) กรณีเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื้อหำในข้อตกลง เช่น ระยะเวลำ
โครงกำร กำรเพ่ิมหรือลดวงเงินสนับสนุนโครงกำร กำรปรับเปลี่ยนเงินสนับสนุนโครงกำร หรือกำรเปลี่ยน
เงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินงวด เป็นต้น สสส. จะส่งแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงให้ผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม 
  (2) กรณีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร สสส. จะส่งแบบฟอร์มแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรให้ผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม 

                                                           
40 ศึกษำตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 5 
41 ศึกษำแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ตกลงในเอกสำรผนวก 6 
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 2.6.3 เมื่อผู้รับทุนลงนำมในแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงหรือแบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงกำรเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับไปยัง สสส. เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่อไป 

ข้อแนะน ำ 
(1) กรณีที่ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้รับทุนต้องแนบเอกสำรสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำน และผลงำนส ำคัญ                
ของบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรให้แก่ สสส. ด้วย 

(2) หำกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร จ ำเป็นต้องเพ่ิมวงเงินสนับสนุนโครงกำร เมื่อผู้รับทุนได้รับบันทึก
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงแล้ว ต้องค ำนวณและด ำเนินกำรเสียอำกรแสตมป์เพ่ิมเติมให้ครบตำมหลักเกณฑ์ที่
ประมวลรัษฎำกรก ำหนด 

2.7 กำรปิดโครงกำร 

 กำรปิดโครงกำร หมำยถึง กรณีท่ีผู้รับทุนได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
และ สสส. ได้พิจำรณำอนุมัติให้ปิดโครงกำรนั้น   

 ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรขออนุมัตปิิดโครงกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

2.7.1 เมื่อใกล้ครบก ำหนดระยะเวลำโครงกำร ผู้รับทุนต้องเร่งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                     
ฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส. 

2.7.2 ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำโครงกำรหรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำไม่เกิน 90 วันนับแต่วัน              
ทีค่รบก ำหนดระยะเวลำโครงกำร ผู้รับทุนต้องท ำหนังสือขออนุมัติปิดโครงกำรไปยัง สสส. พร้อมกับส่งรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส.   

2.7.3 เมื่อ สสส. พิจำรณำอนุมัติให้ปิดโครงกำรแล้ว สสส. จะแจ้งให้ผู้รับทุนทรำบ และให้ผู้รับทุน
เก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร หลักฐำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และรำยงำนกำรเงินของ
โครงกำร ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ปิดโครงกำร 
 

2.8 กำรยุตโิครงกำร 
กำรยุติโครงกำร หมำยถึง กรณีที่ผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จได้ และ สสส.                   

เห็นพ้องร่วมกับผู้รับทุนว่ำโครงกำรนั้นประสบข้อจ ำกัดหรืออุปสรรค หรือมีสถำนกำรณ์พิเศษ หรือมีเหตุจ ำเป็น  
อันไม่สมควรด ำเนินโครงกำรต่อไป สสส. จึงพิจำรณำอนุมัติให้ยุติโครงกำรนั้น  
 ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรขออนุมัติยุติโครงกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 2.8.1  เมื่อเกิดปัญหำหรืออุปสรรคจนท ำให้ผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมภำยใน
เวลำที่ก ำหนดได้ หรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือวิธีด ำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้ผู้รับทุนมีหนังสือแจ้งให้ สสส. ทรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง กำรด ำเนินกำรหรือกำร
จัดกิจกรรมของโครงกำร  
 2.8.2 เมื่อผู้รับทุนได้รับค ำแนะน ำของ สสส. แล้ว ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงภำยใน
ระยะเวลำที่ สสส. ก ำหนด และหำกผู้รับทุนได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของ สสส. แล้ว เห็นว่ำ
สำมำรถปิดโครงกำรได้ ก็ให้ด ำเนินกำรปิดโครงกำรตำมปกติ แต่หำกด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ
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ของ สสส. แล้ว ไม่อำจด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จได้ ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขออนุมัติยุติโครงกำรไปยัง สสส. 
พร้อมกับส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่ด ำเนินกำรมำแล้วทั้งหมด และรำยงำนกำรเงินโครงกำร  
 2.8.3 สสส. จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติยุติโครงกำรให้ผู้รับทุนทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ำว ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง หำกตรวจ
พบว่ำปัญหำอุปสรรคนั้นเกิดจำกกำรจงใจปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือฝ่ำฝืนค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของ สสส.   
 2.8.4 ผู้รับทุนต้องเก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร  หลักฐำนกำรหักภำษี                             
ณ ที่จ่ำย และรำยงำนกำรเงินของโครงกำร ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ยุติโครงกำร 
ข้อพึงระวัง 
(1) สสส. อำจแจ้ง “ระงับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร” หำกตรวจพบเหตุกำรณ์ต่อไปนี้   

(1.1) ผู้รับทุนไม่ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมท่ี สสส. แนะน ำภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(1.2) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 
(1.3) ผู้รับทุนหยุดด ำเนินโครงกำรก่อนที่โครงกำรจะแล้วเสร็จโดยไม่แจ้งให้ สสส. ทรำบ 
(1.4) ผู้รับทุนไม่ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรหรือรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

ของ สสส. ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(1.5) มีเหตุอ่ืนที่ สสส. เห็นว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ 
เมื่อผู้รับทุนถูกระงับกำรใช้จ่ำยเงินแล้ว ผู้รับทุนต้องเสนอแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนไปยัง สสส. โดยเร็ว 

และหำก สสส. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนดังกล่ำวจะท ำให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ภำยในเวลำ                    
อันสมควร สสส. จะพิจำรณำยกเลิกกำรระงับกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำว 
(2) สสส. อำจใช้สิทธิ “บอกเลิกข้อตกลง” หำกตรวจพบเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้   

(2.1) ผู้รับทุนใช้จ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อตกลง 
(2.2) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในโครงกำรและผู้รับทุนไม่แจ้งให้ สสส. ทรำบโดยเร็ว 
(2.3) ผู้รับทุนกระท ำกำรใดๆ ในโครงกำรจนเป็นเหตุให้ สสส. ได้รับควำมเสียหำย 
(2.4) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ แม้ให้โอกำสแก้ไขปรับปรุงแล้ว 
(2.5) ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือประเมินผลโครงกำรนั้นแสดงให้เห็นถึงควำมล้มเหลวหรือ                          

จะล้มเหลว  
(2.6) เหตุกำรณ์อ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง 
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ส่วนที่ 3 มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน42 

3.1 มำตรฐำนทำงจริยธรรม  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง สสส. และผู้รับทุน เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและตรงไปตรงมำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล สสส. จึงก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน เพ่ือให้ผู้รับทุนรับทรำบและ                     
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

(1) ผู้รับทุนพึงด ำเนินกำรด้วยควำมซื่อสัตว์ มีคุณธรรม และยึดถือจรรยำบรรณในทำงวิชำชีพและ
บริหำรจัดกำรโครงกำรโดยสุจริต โดยไม่เสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่คัดลอกผลงำนหรือแนวคิดของผู้อ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญำต และพึงเสนอแต่ข้อมูลที่สำมำรถพิสูจน์ยืนยันหรืออ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้อง 

(2) ผู้รับทุนพึงตระหนักและปฏิบัติตำมพันธสัญญำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตำมข้อเสนอ
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส.  

(3) ผู้รับทุนต้องไม่น ำเอำผลงำนของโครงกำร หรือชื่อของ สสส. ไปแสวงหำผลประโยชน์ใดๆ                   
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก สสส. หรือท ำให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์ของ สสส. 

(4) ผู้รับทุนต้องไม่สนับสนุนทุนหรือจัดซื้อจัดจ้ำงกับตนเองหรือบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล                   
ที่ผู้รับทุนมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

(5) ผู้รับทุนพึงหลีกเลี่ยงกำรท ำหน้ำที่ประเมินผลในงำนหรือโครงกำรที่ตนเองเป็นผู้รับทุนหรือ                    
มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่กรณีจ ำเป็น ให้ผู้รับทุนส ำแดง (Declare) ข้อเท็จจริงไว้ใน
รำยงำนผลกำรประเมินให้ชัดเจน 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 ค ำว่ำ “มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม” หมำยควำมว่ำ ผู้รับทุนมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำร หมำยถึง ผู้รับทุนด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของผู้นั้น และให้หมำยควำมรวมถึงเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์อ่ืนใด       
เว้นแต่เป็นหน่วยงำนของรัฐ 

(2) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงทุน หมำยถึง ผู้รับทุนเป็นผู้มีหุ้นส่วนอยู่ในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน 

(3) มีควำมสัมพันธ์โดยเครือญำติ หมำยถึง เป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้รับทุน หรือ                     
มีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้รับทุนด ำรงต ำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นตำม 
(1) หรือ (2) ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกำรถือหุ้นของผู้รับทุนด้วย 

 

                                                           
42 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคูม่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สสส.  
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3.2 กลไกบังคับใช้และบทลงโทษ 

 เมื่อ สสส. ได้รับกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำผู้รับทุนอำจประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำง
จริยธรรม สสส. จะพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจริยธรรมจ ำนวนสำมคน แต่ไม่เกินห้ำคน                     
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกรรมหรือกำรกระท ำที่สงสัยว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน  

 เมื่อผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรม สสส. จะสั่งยุติเรื่อง                     
แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน สสส. จะพิจำรณำ
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) กรณีฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมนั้นไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงและไม่ท ำให้ สสส. ได้รับควำม
เสียหำย สสส. จะพิจำรณำตักเตือนหรือสั่งให้ผู้รับทุนด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(2) กรณีฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมนั้นเป็นควำมผิดร้ำยแรงหรือท ำให้ สสส. ได้รับควำมเสียหำย 
หรือมีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใดด้วย สสส. จะพิจำรณำใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 9 : ภำพกลไกบังคับใช้และลงโทษผู้ฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน 
 
 

ร้องเรียน ปรำกฏเหตุสงสัย 

สสส. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ไม่ฝ่ำฝืนจริยธรรม พบว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

ตักเตือน/สั่งแก้ไขให้ถูกต้อง 

กรณีไม่ร้ำยแรง / สสส. ไม่เสียหำย 

บอกเลิกสัญญำ 

กรณีร้ำยแรง / สสส. ไม่เสียหำย 
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   เอกสำรภำคผนวก 1 
แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 
       
     ท ำท่ี               (ใส่สถำนที่ท ำหนังสือ)     
     วันที่                (ใส่วันที่ท ำหนังสือ)    

โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ                         (ใส่ชื่อผู้รับทุน)                        
โดย     (ใส่ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำแทนนิติบุคคล)   ผู้มีอ ำนำจกระท ำแทนตำมกฎหมำย ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี 
                 ตรอก/ซอย                        ถนน             ต ำบล/แขวง                       
                              อ ำเภอ/เขต         จังหวัด                                      1         

ขอแต่งตั้งให้    (ใส่ชื่อผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง)              อยู่บ้ำนเลขท่ี                  ตรอก/ซอย 
     ถนน         ต ำบล/แขวง                  อ ำเภอ/เขต                 
จังหวัด                                                                                  1          
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร                    (ใส่ชื่อโครงกำร)       
ตำมข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เลขที่                                      1      
รหัสโครงกำร                                             ลงวันที่                          1โดยให้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
 *เปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร ร่วมลงชื่อเบิกเงิน-ถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของโครงกำร รับรองส ำเนำควำมถูกต้องในเอกสำรต่ำงๆ จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร จัดท ำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร และด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินโครงกำร 
 กำรใดๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กระท ำกำรตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพัน ข้ำพเจ้ำทุก
ประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
ลงชื่อ         ผู้แต่งตั้ง 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
ลงชื่อ         ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
ลงชื่อ         พยำน 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
ลงชื่อ         พยำน 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
 

      
*หมำยเหตุ : โดยหนังสือฉบับนี้ เมื่อไม่ประสงค์จะมอบอ ำนำจอย่ำงใดก็ให้ขีดออกเสีย หรือหำกมีควำมประสงค์มอบอ ำนำจเพื่อ
กระท ำกำรอย่ำงอื่นสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ 
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   เอกสำรภำคผนวก 2 
ตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลง 

 
ที ่.........(ใส่เลขที่หนังสือ).......... 
         ....................(ใสว่ันท่ี)......................... 
 
เรื่อง ขอยกเลิกท ำข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ฝ่ำย......................................... 
อ้ำงถึง ข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ สัญญำเลขท่ี .............  รหัสโครงกำรเลขท่ี .............. 
 

ตำมข้อตกลงที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้อนุมัติทุน                    
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร ..................................................(ใส่ชื่อโครงกำร)...................................... .................
ภำยในวงเงิน จ ำนวน............................... บำท โดยมี.........................(ใส่ชื่อผู้รับทุน)........................เป็นผู้รับทนุ 
และ สสส. ได้ส่งร่ำงข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เลขที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . รหัสโครงกำร 
............................ ให้กับข้ำพเจ้ำเพื่อพิจำรณำลงนำมในข้อตกลงดังกล่ำว ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 
เนื่องจำก ...............................(ใส่เหตุผลควำมจ ำเป็น)............................................................... ..... 

ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้ ข้ำพเจ้ำจึงขอส่งคืนร่ำงข้อตกลงดังกล่ำวและขอให้ สสส. 
พิจำรณำยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลงดังกล่ำว และขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ ที่นี้ด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(                                        ) 
ผู้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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   เอกสำรภำคผนวก 3 
แบบขอซื้อแสตมป์อำกร (อ.ส.10) 
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   เอกสำรภำคผนวก 4 
แบบขอเสียอำกรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4) 
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   เอกสำรภำคผนวก 5 
ตัวอย่ำงหนังสือขออนมุัติขยำยระยะเวลำโครงกำร 

 
ที ่...........(ระบุเลขที่หนังสือ)......................... 
  
      ....................(ระบุวันที่)......................... 
 
เรื่อง ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร..................................(ระบชุื่อโครงการ).............................................. 
เรียน ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
อ้ำงถึง ข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ สัญญำเลขท่ี .............  รหัสโครงกำรเลขท่ี .............. 
สิ่งที่ส่งมำด้วย   แผนปฏิบัติกำรส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมในช่วงที่ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร 
 

ตำมข้อตกลงที่อ้ำงถึง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมำณ
ให้แก่ ......................(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ เพ่ือด ำเนินโครงกำร ............................(ระบุชื่อ
โครงการ).................... ภำยในวงเงินงบประมำณ ............บำท โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน .... ปี ตั้งแต่วันที่ 
............ ถึงวันที่ ............. นั้น 

บัดนี้ ใกล้ครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนของโครงกำรดั งกล่ำว แล้ว แต่ เนื่ องจำก
..........................(ระบุปัญหาอุปสรรคหรือเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาได้)........................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ดังนั้น ......................(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ จึงขอให้ สสส. พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำโครงกำร
ออกไป จ ำนวน .... วัน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรดังกล่ำวได้ 
ทั้งนี้ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติกำรส ำหรับกำรขยำยระยะเวลำโครงกำรดังกล่ำวมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ 
สสส. ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำตำมที่เสนอ  
        ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 (................................................) 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 
..........(ชื่อผู้ประสานงานโครงการ)........ 
โทร. .................................... หรือมือถือ.............................. ...... 
โทรสำร. .................................... 
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   เอกสำรภำคผนวก 6 
แบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง 

 

บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง 
โครงกำร........................................(ระบุชื่อโครงการ)..................................................... 

     

....................(ระบุวันที่)......................... 

 บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ เลขที่ 99/8 อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ ถนนพระรำม 4 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 ระหว่ำง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดย         
.         ต ำแหน่งผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ     (ระบุชื่อผู้รับทุน)   โดย          ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี อ ำ น ำ จ
กระท ำกำรแทนผู้รับทุน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

 ตำมที่ กองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำ ง เสริมสุ ขภำพ (สสส . )  ได้ สนับสนุนงบประมำณให้แก่  
............................................................................................ ...(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ เพ่ือด ำเนินโครงกำร
.........................................................(ระบชุื่อโครงการ).................................................................. ภำยในวงเงิน
งบประมำณ ............บำท โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน .... ปี ตั้งแต่วันที่ ...... ...... ถึงวันที่ .............    ตำม
ข้อตกลงเลขที่...................... ลงวันที่..................... นั้น คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงท ำบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อตกลงดังกล่ำวมีข้อควำมดังต่อไปนี้    

1. ผู้ให้ทุนตกลงอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรของผู้รับทุนออกไป จ ำนวน .... วัน ตั้งแต่
วันที่ ................ ถึงวันที่ .............................. เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรดังกล่ำวได้   

2. หำกข้อควำมใดในข้อตกลงเลขที่. . . . . . ..... .. ......... ลงวันที่. .................... ขัดหรือแย้งกับ
ข้อควำมในบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อควำมในบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้แทน   

 บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้นเป็นสำมฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร และทั้ง
สองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่ง
ฉบับ  

 
.........................................................ผู้ให้ทุน 

(..............................................) 
ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

 
.........................................................ผู้รับทุน 

(..............................................) 
(ระบุต าแหน่งผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้รับทุน) 

 
 

......................................................... พยำน 
(..............................................) 

 
......................................................... พยำน 

(..............................................) 

 


