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รู้จัก สสส. 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เป็น “หน่วยงำนของรัฐ” ที่มิใช่ส่วนรำชกำรหรือ

รัฐวิสำหกิจ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกองทุน จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
พ.ศ. 2544 โดยมีหน้ำที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังคม ในกำรขับเคลื่อนกระ
บวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภำพดีครบ 4 ด้ำน กำย จิต ปัญญำ สังคม และร่วมสร้ำงประเทศไทยให้
น่ำอยู่ 
 
                         วิสัยทัศน์                          

          “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อสุขภำวะที่ดี” 
 
 

                       พันธกิจ                    
          “จุดประกำย กระตุ้น สำน และเสริมพลังบุคคล 

ชุ ม ช น  แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ทุ ก ภ ำ ค ส่ ว น  ใ ห้ มี ขี ด
ควำมสำมำรถและสร้ ำงสรรค์ระบบสั งคมที่
สนับสนุนต่อสุขภำวะที่ดี

 
ที่มาของเงินทุน 
          เงินทุนหลักได้จำกเงินบ ำรุงกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพซึ่งมำจำกภำษีที่รัฐจัดเก็บจำกผู้ผลิตและ
น ำเข้ำสุรำและยำสูบในอัตรำ ร้อยละ 2 ของภำษีที่ต้องช ำระ 
 
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ 
          กำรก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรงำนระหว่ำงในทุกด้ำน โดยมี
ยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องเพื่อส่งผลให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
 

(1) ยุทธศำสตร์หลัก 
          ยุทธศำสตร์ “สำนสำมพลัง” ประกอบด้วย 
พลังปัญญำ พลังทำงสังคม และพลังนโยบำย เป็น
ยุทธศำสตร์หลักส ำหรับขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปัญหำสุขภำวะที่ส ำคัญในสังคมไทยอย่ำง
สร้ำงสรรค์และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ 
ยุทธศำสตร์สำนสำมพลังประกอบด้วย 
          1.1 พลังปัญญำ คือ กำรขยำยพื้นที่ทำงปัญญำ 
(Wisdom space) อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพให้บรรลุผลส ำเร็จ โดยอำศัยองค์ควำมรู้จำก
ทุกภำคส่วนร่วมกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ต่อเนื่องที่

เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทขององค์ควำมรู้ ก่อให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่ตรง
เป้ำหมำย ขยำยผลได้อย่ำงรวดเร็ว และเสริมพลังปัญญำในทิศทำงเดียวกัน 
          1.2 พลังนโยบำย คือ กำรขยำยพื้นที่กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ (Space of participatory 
policy process) อย่ำงกว้ำงขวำง โดยนโยบำยจะก่อให้เกิดระบบและโครงสร้ำงที่เป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ และส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อประชำชน 
          1.3 พลังทำงสังคม คือ กำรขยำยพื้นที่ทำงสังคม (Social space) อย่ำงกว้ำงขวำง โดยกำรระดมพลังเครือข่ำย
ทำงสังคมที่มีบทบำทส ำคัญในกำรท ำงำน กำรรณรงค์ และกำรเฝ้ำระวังในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งจะ
ส่งผลให้กำรขยำยพื้นที่ทำงสังคมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

ยุทธศำสตร์ “ไตรพลัง” ประกอบด้วย พลังปัญญำ พลังทำงสังคม และพลังนโยบำย เป็นยุทธศำสตร์หลักที่ 
สสส. ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำสุขภำวะที่ยำกและส ำคัญในสังคมไทยอย่ำงได้ผลตลอดมำ 
และ สสส. ยังคงใช้ยุทธศำสตร์นี้เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนต่อไป โดย สสส. เป็นกลไกที่จะช่วย
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงของพลังทั้งสำม 



แนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. 
          สสส. เป็นองค์กรขนำดเล็ก กระบวนกำรท ำงำนจึงต้องอำศัยควำมร่วมมือของเครือข่ำยท ำงำนผ่ำนกลไกทำง
สังคมต่ำงๆ ด้วยเหตุนี้ กระบวนกำรท ำงำนและกำรสนับสนุนโครงกำรจึงมีลักษณะเปิดกว้ำง ทั้งในส่วนของกำร
สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรเครือข่ำยทุกลักษณะ โดย สสส. แบ่งช่องทำงกำรสนับสนุนและสร้ำงควำม
ร่วมมือออกเป็น 2 ช่องทำง ดังนี้ 
           (1) กำรสนับสนุนโครงกำรเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหำปัจจัยเสี่ยงหลักทำงสุขภำพ ด ำเนินกำรโดย สสส. ก ำหนด
ประเด็นที่จะพัฒนำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพทั้งด้ำนกำรลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้ำงสุขภำวะขึ้น  และเป็นฝ่ ำยรุกเข้ำไป
ท ำกำรเชื่อมประสำนภำคีที่มีศักยภำพทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่ำว ทั้งในระดับของ
กำรก ำหนดเป้ำหมำย และกำรพัฒนำสู่โครงกำรเพื่อด ำเนินงำนร่วมกัน 
           (2) กำรสนับสนุนข้อเสนอโครงกำรทั่วไป (Open Grant) ในกำรสนับสนุนโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพขนำดเล็ก
ส ำหรับภำคีรำยย่อย เพื่อเปิดโอกำสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั่วไป ที่สนใจได้ริเริ่มท ำโครงกำรที่สร้ำงสรรค์ตรงกับ
ควำมต้องกำรและปัญหำของพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะ วิธีคิด และเพิ่มขีดควำมสำมำรถแก่ภำคี
เครือข่ำยในกำรท ำงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงกำรตลอดทั้งปี  



แนวทางการสนบัสนนุโครงการ 

สรา้งเสรมิสขุภาพทัว่ไป 



แนวทางการสนับสนุนทุน 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป 

           แผนสร้ำงสรรค์โอกำสสร้ำงเสริมสุขภำวะเปิดรับโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพทั่วไป (Open Grant)  ซึ่งเป็น
โครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ1 ที่เปิดโอกำสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สำมำรถเข้ำถึง
กำรรับทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพโดยเน้นวิธีกำรด ำเนินงำน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออ่ืนๆ ที่
น ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีหลักฐำนบ่งชี้ว่ำจะสำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงและท ำให้เกิดกำรแก้ปัญหำของ
พื้นที่ได้ผลดีภำยในระยะเวลำของโครงกำร โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและปัญหำของพื้นที่ 

 

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ 
           เพรำะ สสส. มีหน้ำที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อน
ขบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพโดยใช้ควำมรู้น ำ ในกำรแก้ปัญหำสุขภำพที่มีควำมสลับซับซ้อน กำรท ำงำนจึงต้องอำศัย
ควำมร่วมมือของคนในสังคมมำร่วมเป็นเครือข่ำย กำรสนับสนุนโครงกำรของ สสส. จึงเป็นไปอย่ำงเปิดกว้ำง 
           หำก “คุณ” เป็นคนหนึ่งที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีแนวคิดที่เกิดจำกควำมมุ่งหวังในกำร
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนหรือสังคมที่คุณอยู่ ให้มีสุขภำพดี  สสส. โดย “ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6)” เปิด
โอกำสให้ “ทุกคน” สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   โดยประเด็นหลักที่ สสส.มุ่งสนับสนุน 
ประกอบด้วย 

 กำรลดอัตรำกำรบริโภคยำสูบ 
 กำรลดอัตรำกำรบริโภคสุรำและสิ่งเสพติด 
 กำรเพิ่มสัดส่วนกำรบริโภคอำหำรอย่ำงสมดุล  
 กำรเพิ่มสัดส่วนกำรมีกิจกรรมทำงกำย 
 กำรลดอัตรำกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
 กำรเพิ่มสัดส่วนผู้มีสุขภำพจิตสมบูรณ์ 
 กำรลดผลกระทบสุขภำพจำกมลพิษทำงสิ่งแวดล้อม 
 กำรเตรียมพร้อมรับปัญหำสุขภำพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอ่ืน 
 ประเด็นอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

 

ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ  

  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เสนอโครงกำรมีควำมเข้ำใจในกำรน ำเสนอข้อมูลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำในพื้นที่ กำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ กำรออกแบบกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
เขียนข้อเสนอโครงกำรให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในพื้นที่ และน ำไปสู่แนวทำงกำรแก้ไข/เปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
สุขภำวะ ส ำนักสร้ำงสรรค์โอกำส (ส ำนัก 6) ได้จัดท ำชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project 
Development) ขึ้นมำ โดยสำมำรถลงทะเบียนเข้ำสู่ระบบเพื่อใช้งำน ได้ที่ http://www.edu-opengrant.com/  

 

 

 

 

1   โครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ หมำยถึง โครงกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรฝึกอบรม กำรรณรงค์ กำรจัดกิจกรรม หรือกำรพัฒนำศักยภำพ 
สมรรถนะของภำคีเครือข่ำย หรือกำรปฏิบัติกำรในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ ท้ังน้ี ต้องไม่ใช่งำนประจ ำท่ีด ำเนินกำรอยู่แล้ว 

http://www.edu-opengrant.com/


กระบวนการพิจารณาโครงการ 

  โครงกำรที่เสนอเข้ำมำยัง สสส. เพื่อพิจำรณำขอรับกำรสนับสนุนจะเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ โดยมี
ขั้นตอนกระบวนกำรพิจำรณำโครงกำร ดังนี้ 

(1) ขั้นกำรพัฒนำโครงกำร เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำโครงกำรที่ส่งเข้ำมำสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนว
ทำงกำรสนับสนุนโครงกำรของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องของข้อเสนอ
โครงกำร โดยโครงกำรที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในขั้นนี้จะได้รับแจ้งผ่ำนระบบบริหำรโครงกำร (E-granting) ให้ทรำบ
สำเหตุที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำภำยใน 30 วัน พร้อมทั้งข้อแนะน ำในกำรปรับปรุงหำกต้องกำรเสนอเข้ำมำใหม่ ส่วน
โครงกำรที่ผ่ำนในขั้นนี้จะเข้ำสู่ขั้นตอนต่อไป 

(2) ขั้นกลั่นกรองทำงวิชำกำร ด ำเนินกำรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ใน
ประเด็นเนื้อหำหลักของโครงกำร เพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปได้ ควำมสมเหตุสมผลในด้ำนต่ำงๆ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับจำกโครงกำร รวมถึงควำมสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด จำกนั้นจึงเข้ำสู่ขั้นกำรอนุมัติโครงกำร 

(3) ขั้นกำรอนุมัติโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำจำกควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อโครงกำร เพื่อ
ประกอบกำรสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงกำร โดยทุกโครงกำรจะได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำผ่ำนระบบบริหำร
โครงกำร (E-granting) พร้อมชี้แจงเหตุผลและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงกำร  

(4) ขั้นจัดท ำสัญญำ โครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำและได้รับกำรอนุมัติจะได้รับกำรประสำนงำนเพื่อขอ
เอกสำรเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำง สสส. และผู้เสนอโครงกำร โดยเมื่อได้รับข้อตกลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง จำกนั้นลงนำมแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร (หน้ำ
แรก) ของโครงกำรกลับมำยัง สสส. ภำยในระยะเวลำที่ระบุในจดหมำยน ำส่ง 

 
 โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ 

 รำยละเอียดโครงกำรครบถ้วน ระบุสภำพปัญหำของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน มีแผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ พร้อมระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงกำรได้อย่ำงชัดเจน  

 งบประมำณที่เสนอไม่เกิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท) มีแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงประหยัด สมเหตุสมผล 
หรือมีทรัพยำกรสมทบจำกองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน   

 หำกเคยได้รับทุนจำก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงกำรต่อยอดหรือขยำยผลที่เป็นกำรยกระดับ
กำรด ำเนินงำน โดยต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่ำจะเพิ่มคุณค่ำหรือต่อยอดจำกโครงกำรเดิมอย่ำงไร 

 ผู้เสนอโครงกำรเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงำน/องค์กร/ชุมชน ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ  และเป็นผู้มีจิตอำสำ (ไม่มี
ค่ำตอบแทนคณะท ำงำนของโครงกำร) ที่ต้องกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ /สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สุขภำพในพื้นที่ของตนเอง 

 เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นสุขภำพ และกลุ่มเป้ำหมำยที่ สสส. สนับสนุน  
 เป็นผู้ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ด ำเนินกำร สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีโอกำสที่จะมีควำมยั่งยืน มีควำม

ต่อเนื่อง เมื่อทุนของ สสส. หมดลง  
 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน 
 องค์กรที่เสนอโครงกำร หรือเครือข่ำยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ผลิตสุรำหรือยำสูบหรือสินค้ำท ำลำยสุขภำพ 
 หน่วยงำนหรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจำก สสส. และมีประวัติด่ำงพร้อยในกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมข้อตกลง 

หรือได้สร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่ สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม 
 โครงกำรที่มีจุดมุ่งหมำยหรือเก่ียวพันกับผลประโยชน์ทำงกำรเมืองอย่ำงแจ้งชัด 
 โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรหำทุน หำก ำไร ลงทุนเพื่อแสวงหำก ำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่ำงๆ มุ่งเน้นกำร

ตั้งงบประมำณเป็นค่ำตอบแทน ให้รำงวัล/สิ่งของ หรือจัดซื้อรำงวัล  



 โครงกำรด้ำนกำรให้บริกำรในลักษณะสงเครำะห์ เช่น กำรจัดซื้อยำ อุปกรณ์กำรแพทย์ ตรวจร่ำงกำย กำรแจก
อำหำร กำรรักษำพยำบำล หรือให้สวัสดิกำรช่วยเหลือต่ำงๆ  

 โครงกำรที่มุ่งจัดหำครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ขนำดใหญ่ หรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ออกก ำลังกำยรำคำ
แพง กำรก่อสร้ำงอำคำร ลำนกีฬำ กำรสร้ำงห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 โครงกำรจัดตั้งส ำนักงำน หรือโครงกำรที่มีเจตนำหำรำยได้เข้ำหน่วยงำนเป็นหลัก  
 โครงกำรที่มุ่งเน้นค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนของผู้เสนอโครงกำรและคณะท ำงำน หรือค่ำใช้จ่ำย

ส ำนักงำน 
 โครงกำรที่กำรด ำเนินงำนมีเพียงกิจกรรมโดดๆ หรือเป็นกิจกรรมระยะสั้น ที่ไม่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน

พฤติกรรมสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กำรจัดค่ำย กำรจัดอบรม กำรแข่งขันกีฬำ งำนอีเว้นท์ กำรศึกษำดูงำน 
เป็นต้น  

 โครงกำรที่เป็นงำนวิจัย หรืองำนประจ ำของหน่วยงำนรัฐ หรือองค์กร หรือชุมชน/พื้นที่ นั้นอยู่แล้ว 
 โครงกำรที่ไม่แจกแจงรำยละเอียดงบประมำณแบบรำคำ/หน่วยในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน 
 โครงกำรที่ไม่มีควำมสอดคล้องกันของหลักกำรเหตุผล ควำมส ำคัญของปัญหำ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจกรรม และงบประมำณ  
 

 ค าแนะน าส าคัญในการเสนอโครงการ 

 ตรวจสอบว่ำโครงกำรของท่ำนสอดคล้องกับลักษณะโครงกำรที่เข้ำข่ำยกำรสนับสนุนของ สสส.  และเสนอ
รำยละเอียดโครงกำรให้ครบถ้วนและชัดเจนมำกที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ 

 สสส.ไม่พิจำรณำอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงกำรด ำเนินงำนไปแล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 หำกตรวจสอบพบว่ำผู้เสนอโครงกำรไม่ใช่ผู้ด ำเนินกำรจริง สสส.สำมำรถยุติโครงกำรได้ทันที 
 สสส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำโครงกำรที่ไม่แจกแจกฐำนกำรค ำนวณงบประมำณแบบรำคำต่อหน่วย (Unit Cost) 
 สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำโครงกำรที่เสนอมำใหม่ หำกองค์กรหรือบุคคลนั้นก ำลังด ำเนินโครงกำรอยู่กับ สสส. 

 

การยื่นข้อเสนอโครงการ 
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านช่องทาง ดังนี ้

 เข้ำระบบบริหำรโครงกำรโดยตรง egranting.thaihealth.or.th 
 เข้ำเว็บไซต์ สสส. www.thaihealth.or.th  ประกำศ  ประกำศเรื่องทุน 
 กดยื่นข้อเสนอโครงกำรออนไลนส์ ำหรับโครงกำรใหม่ (ตำมภำพประกอบ) 
 หมายเหตุ : “เปิดรับข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทางออนไลน์เท่ำน้ัน” 
 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการ (E-granting) 
สามารถดาวนโ์หลดคูม่ือได้จากระบบบริหารโครงการในหัวขอ้ “ดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม”  
หรือ สแกน QR Code 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6)   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โทรศัพท์: 02-343-1500     ไลน์: @sec6    เว็บไซต์  opengrant.thaihealth.or.th 

เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/Section6TH 

อีเมล: opengrant@thaihealth.or.th 

http://www.thaihealth.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบงบประมาณโครงการ 

สรา้งเสรมิสขุภาพทัว่ไป 



กรอบงบประมาณโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป 
ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านกั 6) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

รายการค่าใช้จ่าย โครงการรายย่อย อัตรา (บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน    
1. ค่ำตอบแทนผู้รับทุน ไม่มีค่ำตอบแทน ไม่สนบัสนุนคำ่ตอบแทนไม่วำ่กรณีใดๆ ไม่สนบัสนุนคำ่ตอบแทนไม่วำ่กรณีใดๆ 
2. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
      - รำยบุคคล 
      - วิทยำกรกระบวนกำร /วทิยำกรกลุ่ม 
 
ค่ำตอบแทนวทิยำกร หมำยถึง ค่ำตอบแทน
บุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรในกำรประชุม 
กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงคข์องโครงกำร 

รายบุคคล 
600 – 1,200 บำท / ชั่วโมง  
หมายเหตุ 
1. ขึ้นอยู่กับควำมรู้ ทักษะ และ

ประสบกำรณ ์และภำระงำนที่
มอบหมำย 

2. ต้องก ำหนดว่ำวิทยำกรเป็นใคร ให้แนบ
หลักสูตร และประวัติกำรท ำงำนของ
วิทยำกรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
 

รายกลุ่ม 
3,000 บำท / ครึ่งวนั 

1. พิจำรณำตำมคุณวุฒิ และประสบกำรณ์ตำมควำม
เหมำะสม 

2. ชั่วโมงกำรท ำหนำ้ที่ ให้นับตำมเวลำในกำรจัด
กิจกรรม และนับเป็นหนึง่ชั่วโมง เมื่อจัดกิจกรรม
ไม่ต่ ำกว่ำ 50 นำท ี

3. ไม่เบิกจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของ สสส. ไม่วำ่กรณี
ใดๆ ยกเว้นผู้แทนจำก สสส. ที่ได้รับเชิญ 
 

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. หนังสือเชิญประชุมและก ำหนดกำร (ที่สำมำรถ

ตรวจสอบระยะเวลำกำรเป็นวิทยำกร) 
2. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม อบรม 

หรือกำรจัดกิจกรรมนั้นๆ  
3. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน

โครงกำร  
4. ใบส ำคัญรับเงิน 
5. ส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำที่ทำงรำชกำร

ออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำย
นั้น) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

6. ส ำเนำค ำสั่งแตง่ตั้งหรือหนังสือรับรองผลงำน
หรือหนังสือรับรองกำรท ำงำนหรือหลักฐำนอ่ืนที่
สำมำรถใช้ยนืยันคุณสมบัติของผู้นั้นได้  

ค่ำตอบแทนอ่ืน หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่จำ่ย
แก่บุคคล ภำยนอกที่มำช่วยงำน ชั่วครำว 

200 - 500 บำท/วนั  
 

1. พิจำรณำตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนที่ท ำ 
และระยะเวลำในกำรท ำงำน  

2. ต้องท ำงำนไมน่้อยกว่ำ 7 ชั่วโมง   

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. เอกสำรอนุมัติด ำ เนินกำรให้บุคคล อ่ืนมำ

ช่วยงำน 
2. แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินสนับสนุน

โครงกำร 
3. ใบส ำคัญรับเงินพร้อมระบุผลงำนและช่วงเวลำ

กำรท ำงำนประกอบกำรเบิกจ่ำย 



รายการค่าใช้จ่าย โครงการรายย่อย อัตรา (บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตร
ที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

ค่าอาหาร   
1. ค่ำอำหำรมื้อหลัก (กลำงวนั/เย็น) จัดในชุมชนและในเมือง 

50 – 150 บำท/คน/มื้อ 
ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

ค่ำใช้จ่ำยขึน้อยู่กับสถำนที่จัดงำนและจ ำนวนมื้อ
อำหำร และสอดคล้องกับหลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจกรรมนั้นๆ  
 

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. เอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำร

จัดกิจกรรม และก ำหนดกำร 
2. หลักฐำนกำรลงทะเบียน เข้ ำร่ วมประชุม 

ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจกรรมนั้นๆ  
3. ระยะเวลำของกิจกรรมที่ครอบคลุมมื้ออำหำร 
4. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน

โครงกำร 
5. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.ก ำหนด ได้แก่ 

บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบส ำคัญรับเงิน 
สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  
และใบรับรองกำรจ่ำย 

6. กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดำไม่สำมำรถออก
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินได้ให้ใช้ใบส ำคัญรับเงิน
พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ
ส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะ
เบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ใช้จ่ำยตำมจริง ไม่เกิน 50 บำท/คน/มื้อ 

ค่าเช่าที่พัก 
1. ค่ำเช่ำที่พัก  
 
ค่ำเช่ำที่พัก หมำยถึง คำ่ใช้จำ่ยที่จ่ำยให้แก่ผู้
เดินทำง เพื่อเป็นคำ่เช่ำทีพ่ักในกำรเดินทำง

ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง และต้องพักคู่ ไม่เกิน 
1,500 บำท/ห้อง/คืน 
 
โดยผู้รับทนุต้องจัดให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
กำรฝึกอบรม “พักรวมกันสองคนต่อหนึ่ง

1. เหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่ต้องเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนนั้น และควำมจ ำเปน็ที่ต้องพักแรม  

2. ค่ำใช้จ่ำยขึน้อยู่กับสถำนที่จัดงำน เช่น โรงแรม รี
สอร์ท โฮมสเตย์ หรือที่พักอ่ืนๆ 

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณี

เป็นผู้จัด)  หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร 
(กรณีเป็นผู้เข้ำร่วม) 



รายการค่าใช้จ่าย โครงการรายย่อย อัตรา (บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

ไปปฏบิัติงำนนอกสถำนที่ และจ ำเป็นต้องพัก
แรม 

ห้องพัก” เว้นแต่กรณีที่ไม่เหมำะสมที่จะพัก
รวมกันหรือมีควำมจ ำเป็นทีไ่ม่สำมำรถพัก
รวมกับผู้อื่นได้ให้ระบุเหตุผลควำมจ ำเปน็ไว้
ในหนังสือหรือหลักฐำนกำรอนมุัติให้ชัดเจน  

3. กำรพักแรมในสถำนที่ของทำงรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอ่ืนซึ่งจัดทีพ่ักแรมไว้ให้โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ 

2. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำร 

3. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่สสส.ก ำหนด ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีพักในโรงแรม) หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของตัวแทนจ ำหน่ำย (กรณีจองผ่ำนตัวแทน
จ ำหน่ำย)  หรือใบส ำคัญรับ เงิน  กรณี ไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีพักที่อ่ืนนอกจำกโรงแรม)  

4. ใบแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำพัก (Folio) 
5. กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดำใช้ใบส ำคัญรับ

เงินและแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
หรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้(เฉพำะ
เบิกจ่ำยครั้งแรก) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
1. ค่ำพำหนะเดินทำง ค่าพาหนะส่วนตัวให้เหมาจ่ายค่าชดเชย

น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอตามประเภท
พาหนะ ดังนี้ 
(ก) รถจักรยำนยนต์ 2 บำท/กิโลเมตร 
(ข) รถยนต์ 4 บำท/กิโลเมตร 
1. กรณีเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมกับ  สสส. 

เบิกจ่ำยตำมจริงตำมระยะทำง 
2. กรณีจัดกิจกรรมในพื้นที่ไม่มีค่ำเดินทำง

ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม หำกเป็นโครงกำร
ในพื้นที่ห่ำงไกล ให้พิจำรณำเป็นรำย
กรณีไป 

1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรใช้พำหนะ
ประเภทนั้นๆ ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่  

2. อ้ำงอิงกำรค ำนวณระยะทำงจำกกรมทำงหลวง 
และ Google Map ว่ำเดินทำงจำกจุดใดไปจุดใด
ให้ชัดเจน ไม่มีการเหมาจ่าย 

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. ส ำเนำหนังสือหรือหลักฐำนอนุมัติกำรเดินทำง

ปฏิบัติงำนตำมระยะทำงหรือเส้นทำงที่เดินทำง
ไปยังสถำนที่จัดประชุม 

2. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณี
เป็นผู้จัด) หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร 
(กรณีเป็นผู้เข้ำร่วม) 

3. แบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำร 

4. ใบส ำ คั ญ รั บ เ งิ นพ ร้ อมแนบส ำ เ น ำบั ต ร
ประชำชน หรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ 
(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 



รายการค่าใช้จ่าย โครงการรายย่อย อัตรา (บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟ 
รถประจ ำทำง กรณีเดินทำงมำเข้ำร่วม
ประชุมกับ สสส. เบิกจำ่ยตำมจริงพร้อมแนบ
กำกตั๋วโดยสำร 

ค่ำใช้จ่ำยตำมจริงพร้อมแนบกำกตั๋วโดยสำร ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณี

เป็นผู้จัด) หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร 
(กรณีเป็นผู้เข้ำร่วม) 

2. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำร 

3. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองกำรจ่ำย พร้อม
แนบตั๋วโดยสำร 

2. ค่ำเช่ำรถ 1.ค่าเช่ารถตู้ 
วันละไม่เกิน 2,000 บำท ไม่รวมค่ำน้ ำมนั 
2.ค่าเช่ารถบัส 
ใช้จ่ำยตำมจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บำท/วนั 
3.ค่าน้ ามัน 
เบิกจ่ำยตำมจริง 

ไม่มีกำรเช่ำรถตู้แบบเหมำจ่ำย ทั้งนี้ให้พิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ ระยะทำงที่ใชบ้ริกำร 
และจ ำนวนผู้โดยสำร 

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง 
2. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณี

เป็นผู้จัด)  หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร 
(กรณีเป็นผู้เข้ำร่วม) 

3. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำร 

4. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้
ใ ห้บริกำรไม่มี ใบ เสร็จรับ เงิน  โดยกรณี ใช้
ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว) 

5. ประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้
(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

6. ส ำเนำทะเบียนรถ 
หมวดค่าวัสดุ  
1. ค่ำวัสด ุ 
 
ค่ำวัสดุ หมำยถึง คำ่วัสดสุ ำนักงำน และค่ำ
วัสดุสิ้นเปลือง 
 

สนับสนนุไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมำณ
ที่ได้รับทัง้โครงกำร 

1. เหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
และค่ำวัสดุสิ้นเปลืองในกำรจัดกิจกรรมนั้นๆ  

2. รำคำที่จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน และค่ำวัสดุสิ้นเปลือง
นั้นสอดคล้องกับรำคำในท้องตลำด 

ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำร

สัมมนำ กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
2. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน

โครงกำร 



รายการค่าใช้จ่าย โครงการรายย่อย อัตรา (บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

2. ของรำงวัลเพื่อกำรยกย่อง ไม่สนบัสนุนเปน็เงินรำงวัล แตส่ำมำรถ
สนับสนนุของรำงวัลมลูค่ำชิ้นละไม่เกิน 500 
บำท 

ไม่สนบัสนุนเงนิรำงวลัทุกกรณี 3. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน 
(กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน โดยกรณีใช้
ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ 
เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

3. ค่ำเครื่องเสียง ไม่สนบัสนุนกำรจัดซื้อ ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดหำเอง/ยืม  หำกจ ำเป็นต้องเชำ่ให้
พิจำรณำเปน็กรณี 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
1. ค่ำเช่ำสถำนที่ / ค่ำห้องประชุม อบรม 
สัมมนำ  (รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ประชุม) 

ให้ขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนในพื้นที่ 
หรือมีค่ำใช้จ่ำยให้ใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม 

ใช้จ่ำยตำมจริง ขึ้นอยู่กับสถำนที่ที่ใช้ประชุม ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
1. หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำร

สัมมนำ กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และก ำหนดกำร 
2. หลักฐำนกำรลงทะ เบี ยน เข้ ำ ร่ วมประชุม 

ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจกรรมต่ำงๆ 
3. แบบบันทึกขออนุมัติ เบิกจ่ำยเงินสนับสนุน

โครงกำร 
4. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน 

(กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน โดยกรณีใช้
ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ 
เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2. ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม  ใช้จ่ำยตำมจริง โดยพิจำรณำจ ำนวนตำมที่
ใช้ประโยชน์จริง 

 ใบเสร็จรับเงินจำกร้ำนถ่ำยเอกสำร โดยระบุจ ำนวน 
และค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยให้ชัดเจน 

3. ค่ำติดต่อประสำนงำน 
 
 
 
 

  

ทั้งโครงกำรไม่เกิน 5,000 บำท รวมค่ำ
โทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำส่งไปรษณีย์ ค่ำ
บ ำรุงน้ ำ-ไฟ และคำ่วัสดสุ ำนักงำน 

1. ให้ระบุให้ชัดเจนว่ำค่ำติดต่อประสำนงำนนั้น
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

2. อัตรำค่ำใช้จ่ำยติดต่อประสำนงำนไม่เกิน 5,000 
บำท รวมค่ำโทรศัพท์ ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำส่ง
ไปรษณีย์ ค่ำบ ำรุงน้ ำ-ไฟ และค่ำวัสดุส ำนักงำน 

หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่สสส.ก ำหนด  ได้แก่ 
ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น  ( ก ร ณี พั ก ใน โ ร ง แ รม )  ห รื อ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตัวแทนจ ำหน่ำย (กรณีจองผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย) 
หรือใบส ำคัญรับเงิน กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน (กรณี
พักที่อื่นนอกจำกโรงแรม) 

 


