
                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  1 จาก  14 

 

แบบเสนอโครงการ 

ชนิดโครงการ :  โครงการพัฒนาและปฏิบัติการ 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

1.  ชื่อโครงการ  
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  ** ควรเป็นชื่อที่สื่อควำมหมำยถึงเนื้อหำหลักของโครงกำรหรือประเด็นที่จะด ำเนินกำร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) 

ถ้ามี โปรดระบุด้วย …..…………………………………………………….…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ประเภท  
           (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

   แผนงำน 

   ชุดโครงกำร 

    โครงกำร 

3.  เสนอขอรับทุนในนาม  
           (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

   บุคคล 

   คณะบุคคล 

   นิติบุคคล 

4.  องค์กร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล) 

ชื่อองค์กร/คณะบุคคล ………..…………………………………….………………………….…………..…………………. 

หมำยเลขผูเ้สียภำษี ................................................................... (กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบคุคลหรือคณะบคุคล ท่ีมเีลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี (เช่น คณะบุคคล มลูนิธิ สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ห้างหุ้นสว่น บริษัท) 

ที่ตั้งองค์กร  อำคำร.......................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…   บ้ำนเลขท่ี……….….….…  

หมู่ที่ ..……   ตรอก/ซอย…………………….…….………  หมู่บ้ำน…………………………..…………….………  ถนน……………….…….………………  



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  2 จาก  14 

 

ต ำบล/แขวง…………………..………… อ ำเภอ/เขต ………………..………….…….. จังหวัด……………..………. รหัสไปรษณีย์ …………..……...…     

โทรศัพท์ .................................................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี …..…….......………….….   โทรสำร ………..…….................................…..  

Email …………………..………………………….……….. Websites ………………………………………..……………………….…………..……….…….…... 

5.  กลุ่มของ องค์กร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)  
 

           (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

   หน่วยงำนรัฐ  

   หน่วยงำนเอกชน  

   องค์กรสำธำรณะประโยชน์ 

 

6.  ประเภทของ องค์กร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล) 
   

         (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

   1.  สถำบันกำรศึกษำ 

   2.  หน่วยงำนสำธำรณสุข/ โรงพยำบำล 

   3.  หน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำร 

   4.  รัฐวิสำหกิจ 

   5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   6.  องค์กรชุมชน/ องค์กรชำวบ้ำน 

   7.  ศำสนสถำน 

   8.  องค์กรกำรกุศล/ มูลนิธิไม่แสวงก ำไร/ องค์กรพัฒนำเอกชน (NGO) 

   9.  องค์กรวิชำชีพ  

   10.  บริษัท/ หน่วยงำนเอกชน 

   11.  องค์กรระหว่ำงประเทศ 

   12.  กระทรวง ทบวง กรม กอง (ประกอบด้วย ส ำนักนำยก  กระทรวง ทบวง กรม   

                                                          หรือหน่วยงำนอื่นที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนและฐำนะเทียบเท่ำกรม) 

   13.  อ่ืน ๆ 

 

 



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  3 จาก  14 

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
** กรณีขอทุนในนำมบุคคล ผูร้ับทุนกับผู้รับผดิชอบโครงกำรเป็นคนคนเดียวกัน 
** ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมำยถึงผู้ด ำเนินกำรหลักของโครงกำร อำจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้ำองค์กรก็ได้ 

 

ค าน าหน้าชื่อ …….………………....…………  ชื่อ…….…………………….………..…………  นามสกุล……………………………………….…………..…………   

เลขท่ีประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั      

สัญชาติ     ไทย      อื่น ๆ   ระบุ ……………   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก ………………………………. ต่อ………………………..… 

เบอร์มือถือ…………………..……… โทรสำร…………………………………… อีเมล์ ………………………………………  

 

สถานที่ท างาน        เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือนท่ีตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่) 

อำคำร.................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…..…   บ้ำนเลขที…่…………..….….… หมู่ที่ ..……    

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้ำน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………  

ต ำบล/แขวง……………………….…………… อ ำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…    

 

ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น        เหมือนที่สถำนท่ีท ำงำน   

                                             ไม่เหมือนท่ีตั้งองค์กรและไมเ่หมือนสถานท่ีท างาน (ต้องกรอกใหม่) 

อำคำร.................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…..…   บ้ำนเลขที…่…………..….….… หมู่ที่ ..……    

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้ำน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………  

ต ำบล/แขวง……………………….…………… อ ำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…    

 

ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร     เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น        เหมือนที่สถำนท่ีท ำงำน    เหมือนที่อยู่ตามบตัรประชาชน 

                             ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ท างานและที่อยูต่ามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่) 

อำคำร.................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…..…   บ้ำนเลขที…่…………..….….… หมู่ที่ ..……    

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้ำน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………  

ต ำบล/แขวง……………………….…………… อ ำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…    
 

8.  ผู้รับทุน 
**   ผู้รับทุน หมำยถึงคูส่ัญญำ 
**   ผู้รับทุน อำจเป็นคนเดียวกันกับผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  4 จาก  14 

 

ค าน าหน้าชื่อ …….………………....…………  ชื่อ…….…………………….………..…………  นามสกุล……………………………………….…………..…………   

เลขท่ีประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั      

สัญชาติ     ไทย      อื่น ๆ   ระบุ ……………   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก ………………………………. ต่อ………………………..… 

เบอร์มือถือ…………………..……… โทรสำร…………………………………… อีเมล์ ………………………………………  

 

สถานที่ท างาน        เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)       ไม่เหมือนท่ีตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่) 

อำคำร.................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…..…   บ้ำนเลขที…่…………..….….… หมู่ที่ ..……    

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้ำน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………  

ต ำบล/แขวง……………………….…………… อ ำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…    

 

ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน    เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น        เหมือนที่สถำนท่ีท ำงำน   

                                             ไม่เหมือนท่ีตั้งองค์กรและไมเ่หมือนสถานท่ีท างาน (ต้องกรอกใหม่) 

อำคำร.................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…..…   บ้ำนเลขที…่…………..….….… หมู่ที่ ..……    

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้ำน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………  

ต ำบล/แขวง……………………….…………… อ ำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…    

 

ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร     เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น        เหมือนที่สถำนท่ีท ำงำน    เหมือนที่อยู่ตามบตัรประชาชน 

                             ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ท างานและที่อยูต่ามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่) 

อำคำร.................................................................................... ห้องเลขท่ี/ช้ัน……..……..…..…   บ้ำนเลขที…่…………..….….… หมู่ที่ ..……    

ตรอก/ซอย…………….………….…...….…  หมู่บ้ำน…………………………………….………………….………  ถนน………………………..…..……………  

ต ำบล/แขวง……………………….…………… อ ำเภอ/เขต …………..……..…….…….. จังหวัด…………………………. รหัสไปรษณีย์ ……………..…    
 

9.  ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล/ ความส าคัญของปัญหา 
 ต้องวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้ม สภำพปัญหำที่เกี่ยวข้อง โดยควรจะต้องสะท้อนให้เห็นช่องว่ำงของกำรพัฒนำเพิ่มเติมหรือ
ต่อยอด เพื่อเปิดช่องว่ำงนั้น กรณีที่เป็นแผนงำน จะต้องระบุควำมเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำย 10 ปี ของ สสส.  กรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงำน 
ควรต้องระบุควำมเกี่ยวข้องของโครงกำร/ชุดโครงกำร ต่อเป้ำหมำยหรือยุทธศำสตร์ของแผนงำนน้ัน  กรณีเป็นแผนงำน/โครงกำรต่อเนื่อง 5 
ปี ควรต้องระบุรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน หรือผลกำรประเมินท่ีผ่ำนมำ เพื่อวิเครำะห์ช่องว่ำงในกำรพัฒนำต่อยอด รวมทั้งแนวทำง
กำรพัฒนำไปสู่ควำมยั่งยืนในอนำคต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  5 จาก  14 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

10.  กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ (Conceptual framework) 
  ระบุควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนท่ีเกี่ยวข้องของแผนงำน,  ระบุกระบวนกำรพัฒนำแผนงำนและองค์กร
หรือผู้เกี่ยวข้อง  ** (กรอกเฉพาะที่เสนอแบบแผนงาน) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

11.  ขั้นตอนการท างาน/ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
 กรณีที่เป็นโครงกำรชนิดโครงกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร หรือชนิดโครงกำรทุนอุปถัมภ์กิจกรรม ให้ระบุขั้นตอนกำรท ำงำน   ส่วน
โครงกำรชนิดวิจัยและประเมินผล ให้ระบุระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

** (ไม่บังคับกรอก) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12.  เป้าหมายของโครงการ 
ระบุเป้ำหมำยของโครงกำร ซึ่งเป้ำหมำยของโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร (ให้ระบุเป็น

ข้อ ๆ) 
** (ไม่บังคับกรอก) 

1. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
3. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 

 

13.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่แสดงให้เห็นว่ำ โครงกำรจะก่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพต่อ

กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงไร  ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องสอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล (ให้ระบุเป็นข้อ ๆ) 
1. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
3. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  6 จาก  14 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  7 จาก  14 

 

 

14.  กิจกรรม และผลผลิต 
 

วัตถุประสงค์
ข้อที ่

ช่ือกิจกรรม รำยละเอียด ผลผลติ เป้ำหมำย หน่วย วันท่ีเริ่ม วันท่ีสิ้นสุด ค่ำตอบแทน ค่ำบริหำรจัดกำร ค่ำใช้จ่ำย 

           
           
           

 



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  8 จาก  14 

 

15.  ตัวชี้วัด 
             ระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรในผลลัพธ์(ถ้ำมี)ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

ตวัช้ีวดั  

 

ผลลพัธ ์(outcome/ Impact) : เชงิคณุภาพ (ระบุเป็นขอ้ ๆ) 

 1  ผลลพัธ ์(outcome/ Impact) ระยะสัน้ 

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 

ล ำดับ ผลลัพธ์ระยะสั้น 

 1.  

 2.  

 

 2  ผลลพัธ ์(outcome/ Impact) ระยะกลาง 

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 

ล ำดับ ผลลัพธ์ระยะกลำง 

 1.  

 2.  

 

  

 3  ผลลพัธ ์(outcome/ Impact) ระยะยาว 

วัตถุประสงค์ ล ำดับ ผลลัพธ์ระยะยำว 

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 

ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด 

 1  

 2  

 3  



                                                                                                                                                    โครงการพฒันาและปฏิบตัิการ 

 

หน้า  9 จาก  14 

 

ข้อที่ 

 1.  

 2.  
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16.  กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ  
กลุ่มเป้าหมาย   (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  1. ปฐมวัย (0 – 5 ปี)      จ ำนวน………….…….คน   รำยละเอียด................ 

  2. วัยเรียน (6 – 12 ปี)    จ ำนวน…………….…..คน   รำยละเอียด................  

  3. วัยรุ่น (13 – 15 ปี)   จ ำนวน………...………คน   รำยละเอียด................  

  4. เยำวชน (15 – 20 ปี)   จ ำนวน…………..…….คน   รำยละเอียด................  

  5. วัยท ำงำน   จ ำนวน…………………คน   รำยละเอียด................  

  6. ผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป)   จ ำนวน..………………..คน   รำยละเอียด................        

  7.  ผู้พิกำร   จ ำนวน………………….คน   รำยละเอียด................          

  8. ผู้หญิง   จ ำนวน………………….คน   รำยละเอียด................  

  9. มุสลิม   จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................    

  10. พระภิกษุ   จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................   

  11. ชำติพนัธุ์และผู้มปีัญหำสถำนะบุคคล    จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................   

  12. ผู้ต้องขัง  จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................   

  13. กลุ่มด้อยโอกำส (เด็กเร่ร่อน, คนไร้บำ้น, เด็กก ำพร้ำ  ล )    จ ำนวน…………………..คน     รำยละเอียด................ 

  14. แรงงำนขำ้มชำติ  จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................   

  15. หลำกหลำยทำงเพศ (LGBTIQ)   จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................   

  16. ประชำกรกลุ่มเฉพำะอ่ืน ๆ   ระบ…ุ……………………………….   จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................   

  17. กลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ   ระบุ…………………..…………...………….   จ ำนวน…………………..คน   รำยละเอียด................ 

 
พื้นที่ด าเนินการ (Setting)   (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

  1.  โรงเรียน                    2.  มหำวิทยำลัย                  3.  นอกโรงเรียน (กศน.)    

  4.  อำชีวะ                      5.  ศูนย์เด็กเล็ก                   6.  สถำนศึกษำอ่ืน ๆ 

  7.  โรงพยำบำล                8.  รพสต./สถำนีอนำมัย        9.  ศูนย์สุขภำพชุมชน 

  10.  สถำนพยำบำลอืน่ ๆ    11.  สถำนประกอบกำร/ โรงงำน/ บริษัทเอกชน 

  12.  ชุมชน                     13.  องค์กร/ หน่วยงำนรัฐอ่ืน ๆ      14.  ศำสนสถำน (วัด,  โบสถ,์  มัสยิด) 
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  15.  อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………………..             16.  ไม่ใช่งำนเชิง Setting 

 

พื้นที่ด าเนินการ (ตามเขตการปกครอง) 
ให้ระบุพื้นที่ที่ด ำเนินกำรในแต่ละต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โดยให้ระบุทุกแห่งที่ไดด้ าเนินการ 

ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 
1.   
2.   
3.   
 

ประเด็น  (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  1. สุขภำพจิต               2. กิจกรรมทำงกำย               3. ยำสูบ               4. อำหำร  

  5. แอลกอฮอล์             6. สำรเสพติด                      7. อุบัติเหตุ            8. สขุภำวะทำงเพศ 

  9. สิ่งแวดล้อม             10. กำรป้องกันโรค เช่น กำรให้วัคซนี         11. สุขภำวะครอบครัว   

  12.  กำรคุ้มครองผู้บริโภค     13.  ควำมไม่เทำ่เทียมด้ำนสุขภำพ      14.  กำรพนัน     

  15.  ภัยพิบัติ              16. สุขภำวะชุมชน                 17. ระบบสุขภำพ     18. สุขภำวะองค์กร    

  19. สุขภำวะทำงปัญญำ     20. กำรศึกษำ       21. อ่ืน ๆ   ระบุ ………………………………………………. 

 

17.  กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก 
 ควำมสอดคล้องกับทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) ของ สสส. (2555-2557) 

 เป้ำหมำย แผนยุทธศำสตร์ระยะ 10 ปี (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

   1.  ลดอัตรำกำรสบูบุหรี่ของคนไทยใน พ.ศ. 2557 ลงร้อยละ 10 จำก พ.ศ. 2552 

   2.  ลดอัตรำกำรดื่มสุรำของคนไทยใน พ.ศ. 2563 ให้น้อยกว่ำร้อยละ 27 

   3.  ลดอุบัติกำรณ์กำรติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ใน พ.ศ. 2559 ลงสองในสำมของที่คำดประมำณไว้ 

   4.  เพิ่มอัตรำกำรบริโภคผักและผลไม้อย่ำงเพียงพอตำมข้อแนะน ำ (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ใน  

                พ.ศ. 2557 

   5.  เพิ่มกำรมีกิจกรรมทำงกำยประจ ำของคนไทยอำยุ 11 ปีขึ้นไป ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 ใน พ.ศ. 2557 

   6.  ลดควำมชุกของภำวะน้ ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่ำร้อยละ 10 ใน พ.ศ. 2562 
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   7.  ลดอัตรำกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนสัดส่วนไม่เกิน 10 ต่อประชำกรแสนคน ใน พ.ศ. 2563 

   8.  เพิ่มสัดส่วนของคนไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีควำมสุขในกำรด ำรงชีวิต 

   9.  เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น 

   10.  ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 

   11.  อ่ืน ๆ (นอกจำก 10 ข้อข้ำงต้น)    ระบุ ………………………………………………………… 

 
 

18.  ภาพรวมเนื้อหาโครงการ (มาตรา 5) 
    มำตรำ 5 “วัตถุประสงค์” กำรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ มี 6 ข้อ ดังนี้ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

   1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในประชำกรทกุวัยตำมนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ 

   2.  สร้ำงควำมตระหนักเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงจำกกำรบริโภคสุรำ ยำสบู หรือสำร หรือสิ่งอ่ืนที่ท ำลำยสุขภำพ  

                และสร้ำงควำมเชือ่ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่ประชำกรทุกระดบั 

   3.  สนบัสนุนกำรรณรงค์ให้ลดกำรบริโภคสุรำ ยำสูบ หรือสำร หรือสิ่งอ่ืนที่ท ำลำยสุขภำพ ตลอดจนให้ประชำชน 

                ได้รับรู้ข้อกฏหมำยที่เก่ียวข้อง 

   4.  ศึกษำวิจัย หรือสนบัสนนุให้มีกำรศึกษำ วิจัย ฝึกอบรม หรือด ำเนินกำรให้มีกำรประชุมเก่ียวกับกำรสนบัสนุน 

                กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

 

   5.  พัฒนำควำมสำมำรถของชมุชนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กรสำธำรณประโยชน์  

               ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 

   6.  สนบัสนุนกำรรณรงค์สรำ้งเสริมสุขภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ในลัษณะที่เป็นสื่อ เพื่อให้ประชำชนสรำ้งเสริมสุขภำพ 

                ให้แข็งแรง ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรำ ยำสบู หรือสำร หรือสิ่งอ่ืนที่ท ำลำยสุขภำพ 

 

 
 

19.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

  วันเริ่มด ำเนินกำร (วัน/เดือน/พ.ศ.) ………….……………….    วันสิ้นสุดโครงกำร (วัน/เดือน/พ.ศ.) ………………….……………   
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20.  โครงสร้างการบรหิาร โครงการ/ชุดโครงการ  

 ** สำมำรแนบไฟล์เพ่ิมเติมได้,   สำมำรถแก้ไขเพ่ิมเติมในแต่ละบทบำทหน้ำที่ได้ (ตั้งแต่ข้อ 2 ลงไป) 

บทบาทหน้าที่ จ านวน (คน) 
1.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร (ดึงมำจำกข้อ 8)  บังคับ  
2.  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  
3.  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน  
4.  ที่ปรึกษำ  
5.  ผู้ร่วมโครงกำร  

รวม  

 

21.  งบประมาณ  
 

   งบประมาณ 

 

 

 

   

 

22.  งบประมาณสมทบจากแหล่งอื่น ๆ  
** (ไม่บังคับกรอก) 

 กรณีท่ีมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกหน่วยงำนอ่ืน  ให้ระบุกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกหน่วยงำนอื่น ทั้งในรูปแบบ
งบประมำณ หรือกำรสนับสนุนแบบอื่น 

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน งบประมำณ (บำท) สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ำมี) 
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23.  การก ากับติดตาม และการประเมินติดตามภายใน (Monitoring)  
มีกำรระบุกลไกก ำกับติดตำม และประเมินผลสัมฤทธิของโครงกำร/ชุดโครงกำรที่ชัดเจน, ในระดับโครงกำรหรือชุดโครงกำร อำจ

ระบุกลไกและระยะเวลำในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ (เช่น รำยไตรมำส) หรือใช้กลไกกำรติดตำมที่ก ำหนดไว้ใน Gantt Chart (อำทิ ตำม
ระยะเวลำกำรส่งมอบผลงำน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

24.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
          ผลลัพธ์ (outcome/ Impact)  ของโครงกำรนี้ อำจจะน ำไปใช้/พัฒนำ ต่อได้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 


