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รูจัก สสส.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตเมษายน 2544 มุงสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาขบวนการสรางเสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนไทย
หลักการและเหตุผล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทหนึ่งที่สําคัญในการจุดประกาย กระตุน และ
สนับสนุนภาคีภาควิชาการและภาคีชุมชนรวมกันพัฒนาความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมพลังใหชุมชนเปาหมายมี
ความสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม ความเชื่อและพฤติกรรม ไปสูการลดปจจัยเสี่ยงและสรางปจจัยที่เอื้อตอ
สุขภาวะ
สสส. โดยแผนสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไปและนวัตกรรม จึงประสงคจะสนับสนุนทุนเพื่อขยายแนวรวมภาคีราย
ใหมภาควิชาการและภาคีชุมชน โดยใชการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือที่จะเสริมพลังใหกับชุมชน
สามารถเกิดการเรียนรูในการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยใชพื้นฐานองคความรูสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะของชุมชนนั้นๆ
ลักษณะโครงการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุน
1.เปนโครงการวิจัยและพัฒนาที่มุงพัฒนาองคความรูหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเพื่อแกไขปญหาสุขภาพที่
สําคัญหรือเรงดวนในชุมชนเปาหมายหรือเพื่อพัฒนาปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เอื้อตอสุขภาวะสําหรับรองรับ
และปองกันปญหาสุขภาพที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ
2.ใชกระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวมระหวางนักวิจัย ชุมชนในพื้นที่ศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในท องถิ่น
(Participation/Action Research)
3.เปนโครงการวิจัยที่ใชประโยชนไดจริง เกิดรูปธรรมตนแบบที่คุมคา มีผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะของชุมชนนั้นๆ รวมทั้งสามารถขยายผลหรือเปนตัวอยางใหกับชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ปญหาสุขภาพที่ใกลเคียงกันได
กรอบประเด็น/หัวของานวิจัยที่สนับสนุน
1. ประเด็นหรือหัวขอการวิจัยตองเกี่ยวของหรืออธิบายความเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพได ผลการวิจัย
สนับสนุนใหเกิดการผลักดันเพื่อใหกลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เปนการพัฒนาองคความรูใหมๆ หรือกระบวนการทางสังคมที่สรางสรรคที่มุงแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญและ
เรงดวนที่เปนภัยคุกคามในชุมชน
3. การฟนฟูภูมิปญญา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ ชุมชน นํามาปรับใชกับวิถีชีวิตชุมชนเพื่อแกไขปญหา ลดปจจัยเสี่ยง
ตอสุขภาพหรือยกระดับคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑและเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณา
1. โครงการวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับกรอบประเด็น/หัวของานวิจัยที่สนับสนุน
2. โจทยวิจัยชัดเจนเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ มีโอกาสใชประโยชนสูง คุมคา
3. นักวิจัยตองมีประสบการณการทํางานวิจัยในชุมชน หรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับชุมชน อยางนอย 1 ป
และเปนผูปฏิบัติงานประจําอยูในพื้นที่เดียวกัน (หรือจังหวัดเดียวกัน) กับที่โครงการวิจัยจะดําเนินการ
4. เปนโครงการวิจัยที่เสนอรวมกันระหวางนักวิจัย ชุมชนในพื้นที่ศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น
5. ใหความสําคัญกับนักวิจัยและพื้นที่ศึกษาที่ยังไมเคยไดรับทุนจาก สสส. มากอน
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6. ใชแบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาของ สสส. และเสนอภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น
7. เปนโครงการที่สอดคลองตามแนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาที่ สสส. ประกาศไว
ลักษณะโครงการ/คาใชจาย ที่ สสส. ไมสนับสนุน
 องคกรที่เสนอโครงการหรือเครือขายที่ไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินคาทําลายสุขภาพ
 หนวยงานหรือบุคคลที่เคยไดรับทุนจาก สสส. และมีประวัติดางพรอยในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามขอตกลง
หรือไดสรางความเสื่อมเสียแก สสส. หรือแกบุคคลอื่นๆ ในสังคม
 โครงการที่มีจุดมุงหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชนทางการเมืองอยางแจงชัด
 โครงการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการหาทุน ใหรางวัล หรือจัดซื้อรางวัล
 โครงการที่มีลักษณะธุรกิจหากําไรหรือเปนการลงทุนเพื่อแสวงหากําไร
 โครงการดานการรักษาพยาบาล
 โครงการใหบริการในลักษณะสงเคราะห เชน การจัดซื้อยา อุปกรณการแพทย ตรวจรางกาย การแจกอาหาร
หรือใหสวัสดิการชวยเหลือตางๆ
 โครงการที่มีมุงจัดหาครุภัณฑหรืออุปกรณขนาดใหญ หรือสิ่งกอสราง เชน รถยนต อุปกรณออกกําลังกาย
ราคาแพง การกอสรางอาคาร ลานกีฬา การสรางหองฟตเนส ซื้อคอมพิวเตอร เปนตน
 โครงการจัดตั้งสํานักงานหรือโครงการที่มีเจตนาหารายไดเขาหนวยงานเปนหลัก
 โครงการที่ไมพยายามสรางการมีสวนรวมกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ไมสนับ สนุน การตั้ งกองทุ น ไมว า ดวยวัตถุ ป ระสงคใ ดๆ ในลัก ษณะตางๆ เชน กองทุน หมุ นเวียน กองทุ น
สงเคราะห กองทุนกูยืม กองทุนอาชีพ ฯลฯ
 ไมสนับสนุนทุนโครงการที่ถือเปนงานประจําของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานนั้นๆ อยูแลว
 ไมสนับสนุนโครงการวิจัยหรือทดลองในหองปฏิบัติการ การวิจัยที่จะสงผลกระทบทางดานกายภาพ สรีรวิทยา
ในมนุษยหรือการวิจัยที่สุมเสี่ยงตอปญหาจริยธรรม
 ไมสนับสนุนทุนวิทยานิพนธปริญญาโทและเอก
 ไมพิจารณาโครงการที่เสนอมาใหม หากหนวยงาน องคกรหรือบุคคลนั้นมีโครงการที่กําลังดําเนินการโดย
ไดรับทุนจาก สสส. หรือเปนผูติดคางการสงรายงานที่ไดรับการสนับสนุนทุนทุกประเภทจาก สสส.
เงื่อนไขการสนับสนุนทุน
1. เมื่อโครงการไดรับอนุมัติทุนแลว สสส. จะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในนามโครงการ โดยจะโอนเงิน
เปนงวด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาและงบประมาณของแตละโครงการ ตัวอยางเชน
1.1 โครงการที่มีงวดงานงวดเงิน 2 งวด สสส. จะโอนเงินงวดที่ 1 รอยละ 70 และงวดสุดทาย รอยละ 30
1.2 โครงการที่มีงวดงานงวดเงิน 3 งวด สสส. จะโอนเงินงวดที่ 1 รอยละ 30 งวดที่ 2 รอยละ 40 และงวดสุดทาย
รอยละ 30
1.3 โครงการที่มีงวดงานงวดเงิน 4 งวด สสส. จะโอนเงินงวดที่ 1 รอยละ 30 งวดที่ 2 รอยละ 30 งวดที่ 3 รอย
ละ 20 และงวดสุดทาย รอยละ 20
2. โครงการจะตองนําสงผลงานและรายงานการใชจายเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญารับทุน หากนําสงผลงานและ
รายงานการใชจายเงินลาชาเกินกวา 3 เดือน โดยไมชี้แจงเหตุผล หรือชี้แจงเหตุผลที่ไมมีเหตุผลอันควร สสส.
จะปรับเปนรายวันตามที่ระบุในสัญญารับทุน และอาจเรียกเงินที่สนับสนุนไปแลวคืนทั้งหมด รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์
ในการบันทึกประวัติการรับทุนในฐานะที่ไมใหความรวมมือและไมใหการสนับสนุนอีกตอไป
3. ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยเปนของ สสส. หากผูรับทุนจะนําไปเผยแพรหรือจัดจําหนาย จะตองแจงให สสส. ทราบและ
ไดรับอนุญาตจาก สสส. อยางเปนลายลักษณอักษรกอน
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คําแนะนําสําคัญในการเสนอโครงการ
1) กรุณาตรวจสอบวาโครงการและองคกรของทานเขาขายการสนับสนุนทุนตามวัตถุประสงคของ สสส. และผู
เสนอโครงการ/องคกรที่เสนอโครงการมั่นใจวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ สสส.ไดครบถวน
2) หากสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติมควรหารือกับเจาหนาที่ สสส. ที่รับผิดชอบกอนสงโครงการ
3) เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาสนับสนุนโครงการ กรุณาใชแบบเสนอโครงการของ สสส. เทานั้น และ
เสนอตามระยะเวลาที่กําหนด
4) สสส. จะไมพิจารณาอนุมัติกิจกรรมยอนหลัง ในกรณีที่โครงการดําเนินงานไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5) ผูขอทุนควรเสนอรายละเอียดโครงการใหมากที่สุด “โดยไมปดบัง” เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
6) คณะกรรมการจะพิจารณาการใหทุนตามเกณฑโดยจะรวมถึงการเปรียบเทียบโครงการตางๆ ที่ขอทุนเขามา
ภายในกลุม/ประเภทโครงการเดียวกันดวยเพื่อใหการสนับสนุนทุนบังเกิดผลประโยชนคุมคาที่สุดภายใต
วงเงินทั้งหมดที่จัดสรรไว
วิธีการเสนอโครงการ (สงทางไปรษณียเทานั้น)
สงแบบเสนอโครงการ และเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย เทานั้น ดังนี้
1. รายละเอียดโครงการ จํานวน 5 ชุด (ตาม “แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ป 2552” หนา 5 ถึง
11) และแนบแผนดิสกเก็ต หรือ CD ที่มีไฟลโครงการของทาน
2. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา จํานวน 5 ชุด ไดแก
2.1 ประวัติ ผลงาน และประสบการณของทีมวิจัยที่เสนอรวมกันระหวางนักวิจัย ชุมชนในพื้นที่ศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น
2.2 โครงสรางองคกร ภาระหนาที่หลัก รายชื่อกรรมการบริหาร (ถามี) และผลงานขององคกร/หนวยงาน
ที่เสนอโครงการ
2.3 แผนที่ขององคกรที่เสนอ และแผนที่พรอมขอมูลพื้นที่ที่ศึกษา
2.4 อื่น ๆ (ที่เปนประโยชนตอการพิจารณาโครงการ)

เสนอเอกสารไดที่
สํานักสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไป
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
979/116-120 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ชั้น 34
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

(ขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ป 2552 ฉบับสมบูรณ)

4

แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ป 2552
แบบเสนอโครงการนี้ สามารถ download ไดจาก www.thaihealth.or.th

สวนที่ 1 ขอมูลโครงการวิจัย (กรุณากรอกใหครบถวน)
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
……………………………………………………………………………….…..…………………………………………….
…………………………………………………..………………………………………………………………………..……
ระยะเวลาโครงการ
โครงการนี้จะเริ่มและจบลงเมื่อใด
วันเริ่มตน …………………….……………………..………. กําหนดเสร็จ …………………………..………………………
(สสส. ไมสนับสนุนทุนยอนหลังสําหรับกิจกรรมที่ทําไปแลว กอนที่จะทราบผลการพิจารณาและทําสัญญารับทุน)
งบประมาณโครงการ
งบประมาณโครงการ จํานวนรวม

………..…………..……บาท

งบประมาณที่เสนอรับการสนับสนุนจาก สสส.

……….….....................บาท

งบประมาณสมทบจากองคกรที่เสนอโครงการ/องคกรทองถิ่น/ชุมชน

………............….…......บาท

งบประมาณสมทบจากแหลงทุนอื่นๆ ชื่อแหลงทุน ........................................

..…………...….……......บาท

ไดเสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม
T ไมไดเสนอ
T เสนอแหลงทุนอื่นดวย (กรุณาระบุขอมูล)
ชื่อแหลงทุนอื่น
ชื่อแหลงทุนอื่น

……………….……..…….….….……………….…….. จํานวนเงิน ….…….……..…….. บาท
……………….……..………….….….……….……….. จํานวนเงิน ….…….…...…..…… บาท

หากทราบผลการพิจารณาของแหลงทุนอื่นที่ไมใช สสส. กรุณาระบุผลการพิจาณา
T ไดทุน เปนจํานวนเงิน ........................................ บาท
T ไมไดทุน
T ยังไมทราบผล จะทราบผลประมาณวันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. .....................
หมายเหตุ ในกรณีที่ทานสงโครงการเดียวกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นๆ นอกจาก สสส. ไมวาเมื่อใด
ขอใหทานเปดเผยขอมูลนี้ตอ สสส. ดวย หากทานไมแสดงขอมูลดังกลาว สสส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุน
โครงการของทาน/หนวยงานของทานทุกโครงการ
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สวนที่ 2 ประวัติคณะผูวิจัย (กรุณากรอกใหครบถวน)
องคกรที่เสนอโครงการ
ชื่อองคกร (ภาษาไทย)
………................................................................…………..……………………………….………………………………….….
(ภาษาอังกฤษ - ถามี)
………………..................................................…..……………………………………………………………….…………….….
ชื่อ-นามสกุล หัวหนาองคกร (ภาษาไทย)
……….………………………...………………………………………………….....……………………….….………..…………..
(ภาษาอังกฤษ)
………....…………………………………………………………………………………………………..…….………..…………..
เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก     
ตําแหนงปจจุบัน……………..………….……………………………………………………………………………….……...…….
สถานที่ตั้งองคกร………..……………..…..…………………….……...………………………….………………………………...
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย……………….โทรศัพท...................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่.…....….…..……………………………โทรสาร..……......…….……..
Email: / websites….………………….………………………………….………………………………………………..…………
คณะทํางาน (ทีมวิจัย ชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น)
รายชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
(ภาษาอังกฤษ)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก     
ตําแหนงปจจุบัน
...........................................................................................................................……………………………….....……………
หนวยงานที่สังกัด
..........………….…………………………………………………...………………………….………………..…………...…………
จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท....…………..……………...……..…………โทรสาร…..…………..……...……….
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก……….…………..…………………...………………………….………………..…………...……
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท ....…………..……………...……..………… โทรสาร…..…………..……...…Email: …..……………………………..
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บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้
.............................................................................................................................................................................................
รายชื่อผูรวมทําโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
(ภาษาอังกฤษ)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก     
ตําแหนงปจจุบัน
...........................................................................................................................……………………………….....……………
หนวยงานที่สังกัด
..........………….…………………………………………………...………………………….………………..…………...…………
จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท....…………..……………...……..…………โทรสาร…..…………..……...……….
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก……….…………..…………………...………………………….………………..…………...……
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท ....…………..……………...……..………… โทรสาร…..…………..……...…Email: …..……………………………..
บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้
.............................................................................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
(ภาษาอังกฤษ)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก     
ตําแหนงปจจุบัน
...........................................................................................................................……………………………….....……………
หนวยงานที่สังกัด
..........………….…………………………………………………...………………………….………………..…………...…………
จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท....…………..……………...……..…………โทรสาร…..…………..……...……….
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก……….…………..…………………...………………………….………………..…………...……
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท ....…………..……………...……..………… โทรสาร…..…………..……...…Email: …..……………………………..
บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้
.............................................................................................................................................................................................
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3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
(ภาษาอังกฤษ)
….……………………………………………………………………………………………………………….………………………
เลขที่ประจําตัวประชาชน 13 หลัก     
ตําแหนงปจจุบัน
...........................................................................................................................……………………………….....……………
หนวยงานที่สังกัด
..........………….…………………………………………………...………………………….………………..…………...…………
จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท....…………..……………...……..…………โทรสาร…..…………..……...……….
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก……….…………..…………………...………………………….………………..…………...……
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย ………….………
โทรศัพท ....…………..……………...……..………… โทรสาร…..…………..……...…Email: …..……………………………..
บทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้
.............................................................................................................................................................................................
ที่ปรึกษาโครงการ (ถามี)

1. ชื่อ …………………………………………………… ที่อยู/หนวยงาน …………………………………..……………………
.……………………………………………….………. โทรศัพท ………………….…………...…………………..……...……
2. ชื่อ …………………………………………………… ที่อยู/หนวยงาน ………………………….………...……….……….…
.…………………………………………………...….. โทรศัพท ………….………………………….…..………….…...……
โปรดใหรายชื่อบุคคลที่นาเชื่อถือที่สามารถอธิบายถึงผลงานของทานทีผ่ านมา

1. ชื่อ …………………………………………………… ที่อยู/หนวยงาน …………………………………..……………………
.……………………………………………….………. โทรศัพท ………………….…………...…………………..……...……
2. ชื่อ …………………………………………………… ที่อยู/หนวยงาน ………………………….………...……….……….…
.…………………………………………………...….. โทรศัพท ………….………………………….…..………….…...……
ทานและองคกรของทาน จัดอยูใ นประเภทองคกรใด เลือกเพียง 1 ขอ

T
T
T
T
T
T

องคกรชาวบาน กลุมซึ่งมีการรวมตัวเฉพาะกิจ
องคกรศาสนา
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) / มูลนิธิไมแสวงกําไร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
สถาบันการศึกษา หนวยงานสาธารณสุข หนวยราชการ
กลุมบุคคล ระบุ จํานวนสมาชิกกลุมรวม .............. คน
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T อื่นๆ ระบุ
…….…………………………………………………………………………………………….……………..
ประวัตริ ับทุนจาก สสส.

ในชวง 3 ปที่ผานมา ทาน/ทีมงาน/องคกรของทาน เคยเสนอโครงการวิจัยมายัง สสส. หรือไม
T

ไมเคย

T

เคย กรุณาสรุปขอมูลโครงการเดิม เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาโครงการใหม ดังตอไปนี้

1. ชื่อโครงการเดิม
……………………………...……………………………………………………………..……..……..………………………
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการเดิม …………………………………………………………..………………………………………
ระยะเวลาดําเนินโครงการเดิม เริ่มตน ................................................. สิ้นสุด ............................................................
งบประมาณที่เสนอ ………………….. บาท ผลการพิจารณา T อนุมัติ ………………. บาท T ไมอนุมัติ
สรุปกิจกรรมหลักและผลงานหรือความสําเร็จของโครงการโดยยอ
……………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………...………
2. ชื่อโครงการเดิม
……………………………...……………………………………………………………..……..……..………………………
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการเดิม …………………………………………………………..………………………………………
ระยะเวลาดําเนินโครงการเดิม เริ่มตน ................................................. สิ้นสุด ............................................................
งบประมาณที่เสนอ ………………….. บาท ผลการพิจารณา T อนุมัติ ………………. บาท T ไมอนุมัติ
สรุปกิจกรรมหลักและผลงานหรือความสําเร็จของโครงการโดยยอ
……………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………...………
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สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการวิจัย
กรุ ณ าให ร ายละเอี ย ดที่ ชั ด เจนในหั ว ข อ ที่ กํ า หนดไว ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได เพื่ อ คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจะใชเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาโครงการ
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา : ระบุสภาพปญหาสุขภาพวามีปญหาเกิดขึ้นที่ไหน/อยางไร ที่ผานมาไดมี
การแกไขปญหาโดยใครหรือไม/อยางไร ปจจุบันสภาพปญหาสุขภาพเปนอยางไร ความจําเปนที่ตองทําการวิจัย
(ไมเกิน 2 หนา)
2. คําถามวิจัย/วัตถุประสงคของโครงการวิจัย : ตองการศึกษาเพื่อคนหาคําตอบหรือตองการแกปญหาสุขภาพในเรื่อง
ใด/เพื่ออะไร (ไมเกิน ½ หนา)
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย : ระบุขอบเขตของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับปญหาที่ทําการวิจัย
(ไมเกิน 2 หนา)
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัยที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศใหครบถวน
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ สมมุติฐาน (ถามี) กรอบแนวคิด (ไมเกิน 2 หนา)
6. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (ไมเกิน 3 หนา) และเอกสารอางอิง
7. ระเบียบวิธีวิจัย : ระบุเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในงานวิจัยใหชัดเจน (ไมเกิน 4 หนา)
7.1 กลุมตัวอยาง ระบุวิธีการคัดเลือกตัวอยางและขนาดตัวอยาง
7.2 การเก็บขอมูล และการกําหนดพื้นที่ ระบุวิธีการเก็บขอมูลและการเลือกพื้นที่
7.3 เครื่องมือที่ใช ระบุชนิดและเครื่องมือหรือวิธีการวัดผลพรอมระบุวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ
7.4 การดําเนินการวิจัย ระบุขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
7.5 การวิเคราะหขอมูล ระบุตัวแปรที่จะวัด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม
8. แผนการดําเนินงาน : ระบุขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาของแผนการดําเนินงานแตละขั้นตอนที่ชัดเจน
(Gantt chart) (ไมเกิน 2 หนา)
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : ระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป ตลอดจน
ประโยชนในการประยุกตของผลการวิจัยที่ได
10. งบประมาณของโครงการวิจัย
10.1 แสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจาย จําแนกตามกิจกรรมที่เสนอโดยประหยัด สมเหตุสมผล
10.2 กรณีมีงบประมาณสมทบจากแหลงทุนอื่น กรุณาแสดงรายละเอียดงบพรอมระบุชื่อแหลงทุนที่สนับสนุน
10.3 สัดสวนคาตอบแทนคณะทํางานรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ คาตอบแทน
ตองสามารถระบุรายชื่อผูรับไดแนนอน มีประวัติแนบ และระบุบทบาทหนาที่ในโครงการชัดเจน
10.4 ไม สนั บ สนุ น ค า ครุ ภัณ ฑ ยกเวน ที่ มี ค วามจํ า เปน อยา งยิ่ งต อ โครงการ และมี เ หตุผ ลที่ เหมาะสมในการ
สนับสนุน หากผูเสนอโครงการไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ หรือขอใชครุภัณฑที่มีในทองถิ่น
ได สสส. จะสนับสนุนบางสวน โดยใหหนวยงานมีสวนรวมดวย โดย สสส. พิจารณาสนับสนุนไมเกินรอยละ 30
ของคาครุภัณฑทั้งโครงการ
10.5 ไมสนับสนุนคาธรรมเนียมสถาบัน (overhead cost) และคาเชาสํานักงาน
10.6 ไมสนับสนุนการลงทุนหรือเหมาจายใหกิจกรรมตางๆ
10.7 ไมสนับสนุนโครงการที่มุงจัดหาอุปกรณขนาดใหญหรือการสรางถาวรวัตถุ เชน อุปกรณออกกําลังกาย
ลานกีฬา เปนตน
11. องคกร/หนวยงานรวมงาน รายชื่อ บทบาท และการสนับสนุนโครงการ
12. ความตอเนื่องยั่งยืน การขยายผลจากการดําเนินโครงการ ความรวมมือเชื่อมโยงกับชุมชน
13. คําชี้แจงเพิ่มเติม (ถามี) ระบุรายละเอียดอื่นๆที่ใชประกอบการพิจารณา
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เงื่อนไขหากไดรับทุน
หนวยงาน/บุคคลที่ไดรับทุนจาก สสส. จะมีหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะคูสัญญากับ สสส. และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้
 คูสัญญาที่รับทุนควรเปนนิติบุคคล กรณีเปน ชมรม กลุม เครือขาย จะตองมีหนวยงานที่มีฐานะเปนนิติบุคคลรับรอง
 ผูไดรับทุน/ผูรับผิดชอบโครงการ จะตองไมเคยมีประวัติที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนของ สสส. หรือมีพฤติการณที่กอใหเกิด
ความเสียหายตอ สสส. หรือบุคคลอื่น
 ผูไดรับทุนยืนยันวามิไดเป นผูผลิตสุราหรือยาสู บ หรื อเคยไดรับทุนอุดหนุ นเพื่ อดําเนินกิ จกรรมใดๆ จากบริ ษัทผูผลิตหรือผูนําเข า
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลหรือยาสูบในหนึ่งปที่ผานมา
 หากมีผูรวมสนับสนุนโครงการจากแหลงทุนอื่น ผูไดรับทุนจาก สสส. จะไมรับทุนอุดหนุนจากผูผลิต จําหนาย หรือนําเขาสินคาหรือ
บริการที่มีลักษณะตองหาม ดังนี้ (1) มีขอมูลอันพอเชื่อไดวาสิ่งนั้นกอผลเสียตอสุขภาพและ/หรือ (2) มีการโฆษณาใหเชื่อถือหรือแสดง
ภาพลักษณดานสุขภาพของสิ่งนั้นเกินกวาสรรพคุณจริง
 ผูไดรับทุนจะตองประกาศหรือระบุเปนลายลักษณอักษรวา “ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)” พรอมแสดงตราสัญลักษณของ สสส. ในบริเวณจัดกิจกรรม สํานักงาน วัสดุและเอกสารเผยแพรของโครงการ
 ผูไดรับทุนตองจัดพื้นที่ บริเวณสํา นักงานของผูรับทุน และอาคารที่สํานักงานของผูรับทุนตั้งอยู เปนเขตปลอดบุหรี่ตลอดระยะเวลา
โครงการ ในการสงผลงานและรายงานความกาวหนาตามที่ สสส. กําหนดในสัญญา ตองแนบรูปถายแสดงการจัดเขตปลอดบุหรี่ตาม
เงื่อนไข
 ใหความรวมมือในการเขารวมการประชุม ปฐมนิเทศ การรายงานความกาวหนา การประกันคุณภาพผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามที่ สสส. กําหนด
 ใชเงินในกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนเทานั้น โดยแสดงหลักฐานการใชจายครบถวน และเตรียมหลักฐานใหพรอมสําหรับการตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา และจัดสงคืนเงินที่เหลือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการให สสส. ภายใน 4 สัปดาห
 ขออนุมัติจาก สสส. เมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการ และงบประมาณ
 สงผลงานและรายงานความกาวหนาตามที่ สสส. กําหนดในสัญญา และสงเอกสารตอไปนี้ ภายใน 4 สัปดาหหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
โครงการตามสัญญา หรือดําเนินงานโครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
(1) รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ (พรอมรายงานที่เปนไฟลในดิสกเก็ต หรือ CD)
(2) รายงานการใชจายเงินโครงการ ตามแบบที่ สสส. กําหนด โดยหัวหนาองคกร/หนวยงานตองลงนามรับรองพรอมทั้งตอง
จัดเตรียมหลักฐานการใชจายสําหรับการตรวจสอบ กรณีโครงการที่ไดรับสนับสนุนมีมูลคาตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป
รายงานการเงินตองไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
 ผูไดรับทุนจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาที่จะจัดทําขึ้น และใหความรวมมือกับ สสส. เมื่อ สสส.แจงใหทราบ
 สสส. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาใหทุนได หากผูไดรับทุน/ผูรับผิดชอบโครงการ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สสส. หรือมีประวัติที่เคย
กอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น

คํารับรอง ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่อยูในแบบเสนอโครงการนี้เปนจริง และขาพเจาไดศึกษาและตกลงวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทุ ก ประการของ สสส. พร อ มนี้ ข อยื น ยั น ว า ข า พเจ า T ไม ไ ด ข อทุ น ซ้ํ า ซ อ นจากแหล ง ทุ น อื่ น ๆ T ขอจากแหล ง ทุ น อื่ น ด ว ย
หากพบวาขอมูลในแบบเสนอโครงการนี้เปนเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของทาน/หนวยงานของทานทุก
โครงการ
ชื่อหัวหนาองคกร (พิมพ-หรือเขียนบรรจง) ..............................……….……..…………….…ตําแหนง .……………....…….……..…
ลายมือชื่อ............................………...………………………………………………………………วันที่ …………………….….………
ชื่อผูร ับผิดชอบโครงการ (พิมพ-หรือเขียนบรรจง) .........................….....……………………ตําแหนง ....…..…….……..….….……
ลายมือชื่อ.............................………...……………………….……………………………..………วันที่ …………………………..….....
พยาน (พิมพ-หรือเขียนบรรจง) ...................................………...…...……….………….…….. ตําแหนง ................………..…….
ลายมือชื่อ………...……………………….………………………………………..………………….วันที…
่ ……………………..…….....
และหาก สสส. ตรวจพบวาขอมูลที่อยูในแบบเสนอโครงการนี้เปนเท็จ สสส. สงวนสิทธิ์ทจี่ ะระงับการสนับสนุนโครงการของ
ทาน/หนวยงานของทานทุกโครงการ
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