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เปนปที่ ๕๖ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา 

ฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 



มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สุรา” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 

“ยาสูบ” หมายความวา ยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 

“ภาษี” หมายความวา ภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและคาแสตมปยาสูบตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบ 

“สรางเสริมสุขภาพ” หมายความวา การใด ๆ ที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคลมี

สุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และส่ิงแวดลอมที่จะ

นําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ 

“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุน 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
 



 

มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

หมวด ๑ 

การจัดตั้งกองทุน 

   

 

มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึง่เรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ” 

ใหกองทุนเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบาย

สุขภาพแหงชาติ 

(๒) สรางความตระหนักเร่ืองพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร

หรือส่ิงอ่ืนท่ีทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทกุระดับ 

(๓) สนับสนนุการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลาย

สุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการใหมีการ

ประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคกร

เอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๖) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่เปนส่ือ



เพื่อใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา ยาสูบ 

หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ 

 

มาตรา ๖  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ 

(๒) เงินและทรัพยสินที่ไดรับและโอนมาตามมาตรา ๔๓ 

(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมท้ังจากตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มผีูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทนุ 

 

มาตรา ๗  กิจการของกองทุนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวย

การประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูจัดการ เจาหนาที่ และลูกจางของกองทุน

ตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย

วาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 

มาตรา ๘  ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่นตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๙  ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวตัถุประสงคตาม

มาตรา ๕ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 



(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอต้ังสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

(๓) หาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 

(๔) เผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของ

การบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร 

และประชาสัมพันธกฎหมายที่เก่ียวของ 

(๕) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

 

มาตรา ๑๐  กองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตองนําสงเปนรายไดของ

แผนดิน 

 

มาตรา ๑๑  ใหกองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงนิบํารุงกองทุนจากผูมีหนาที่เสียภาษีตาม

กฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตรารอยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ

ตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่ง

สตางคใหปดทิ้ง 

 

มาตรา ๑๒  เพื่อประโยชนในการจัดเก็บและสงเงินบํารุงกองทุน 

(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปนผูดําเนนิการเรียกเก็บเงนิบํารุงกองทุน 

เพื่อนําสงเปนรายไดของกองทุน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 



(๒) เงินบํารุงกองทุนใหถือเปนภาษี แตไมใหนําไปรวมคํานวณเปนมลูคาของภาษี 

 

มาตรา ๑๓  ใหผูมีหนาที่เสยีภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ 

มีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๑ พรอมกบัการชําระภาษีตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

 

มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยสุราและกฎหมายวาดวย

ยาสูบไดรับการยกเวนหรือคนืภาษี ใหไดรับการยกเวนหรือคืนเงินบํารุงกองทุนดวย ตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนไมสงเงินบํารุงกองทุนหรือสง

ภายหลังระยะเวลาที่กําหนด หรือสงเงินบํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง นอกจากจะมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองตอเดือนของจาํนวนเงินที่ไมสง

หรือสงภายหลังระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่สงขาดไป แลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดสง

จนถึงวันที่สงเงินบํารุงกองทุน แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและใหถือวาเงิน

เพิ่มนีเ้ปนเงินบํารุงกองทุนดวย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 

มาตรา ๑๖  ใหกองทุนมีอํานาจจายเงินจากกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด เปนคาใชจายดังตอไปนี้ 

(๑) คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 

(๒) คาใชจายในการทํากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙ 

(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 



 

 

 

หมวด ๒ 

การบริหารกิจการของกองทุน 

   

 

มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ” ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีคุณวุฒิตาม (๕) เปนรอง

ประธานกรรมการ คนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลัง 

ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน* ผูแทน

กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงไดรับการสรรหาจากผูมี

ความรูความสามารถและประสบการณดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การส่ือสารมวลชน 

การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซ่ึงในจํานวนนี้จะตอง

เปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงต้ังเจาหนาที่ของกองทุน

เปนผูชวยเลขานุการ 



การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๑๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูมีพฤติกรรมท่ีขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๕ 

(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแยง

กับวัตถุประสงคของกองทุน หรือไดรับประโยชนในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุน 

ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูดําเนนิกิจการอันเปนสาธารณประโยชนและมิได

แสวงหากําไร 

 

มาตรา ๑๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน และใหผูไดรับ

แตงต้ังแทนตําแหนงที่วาง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 



เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ

ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกองทุนใหดําเนินกิจการให

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมาตรา ๕ อํานาจหนาที่เชนวาน้ีใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ

กองทุน 

(๒) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป แผนการเงินและงบประมาณ

ประจําปของสํานักงาน 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมในดาน

ตาง ๆ 

(๔) ระดมการจัดหาทุน 

(๕) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือ



ขอบังคับของกองทุนในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การจัดแบงสวนงานภายในของสํานักงานกองทุน และขอบเขตหนาที่ของสวน

งานดังกลาว 

(ข) คุณสมบติัและลักษณะตองหามของผูจัดการและหลักเกณฑการสรรหาผูจัดการ 

(ค) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของเจาหนาที่และลูกจางของ

กองทุน 

(ง) กําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุน 

(จ) การคัดเลือก การบรรจ ุการแตงต้ัง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย 

การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุน 

รวมท้ังวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพสัดุ และทรัพยสินของกองทนุ รวมทั้งการ

บัญชี และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชเีปนสูญ 

(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาที่และลูกจางของกองทุน 

(ซ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน 

(๖) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพือ่ปฏิบัติการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนือ่งเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 

 

มาตรา ๒๒  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง เปนประธานในทีป่ระชุม ถารองประธานกรรมการคนที่



หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่

ประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหนาที่ กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องท่ี

คณะกรรมการพิจารณา ใหกรรมการผูนั้นแจงใหท่ีประชุมทราบและใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผู

นั้นสมควรจะอยูในที่ประชมุและมีมติในการประชุมเรือ่งนั้นไดหรือไม ทั้งน้ี ตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้

ขาด 

 

มาตรา ๒๓  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชีย่วชาญใหเปนที่

ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๔  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ย

ประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๒๕  ใหกองทุนมีผูจดัการคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการเปนผูแตงต้ัง 

ผูจัดการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา และตองเปนผูท่ีมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงต้ัง 



(๓) เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ

กองทุน 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ 

(๗) 

 

มาตรา ๒๖  ผูจัดการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

แตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ ในวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ใหมดวย แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 

มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูจัดการ 

(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูจัดการตามมาตรา ๒๕ 

มติของคณะกรรมการใหผูจัดการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู ไมนับรวมผูจัดการ 

 

มาตรา ๒๘  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคของกองทุน 

(๒) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินการของกองทุน รวมทั้งเสนอ



เปาหมาย แผนงาน โครงการ แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน และแผนการเงินและ

งบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

(๔) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุนใหเปนไป

ตามระเบียบขอบังคับ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

มาตรา ๒๙  ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ

กองทุน 

ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของกองทนุ เพื่อการน้ี

ผูจัดการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดอืนและประโยชนตอบแทน

อ่ืนของผูจัดการ 

 

มาตรา ๓๑  เจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) สามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 

(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ

กองทุน 



(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

(๖) ไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจท่ีขัด

หรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุน 

(๗) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) 

หรือ (๗) 

 

มาตรา ๓๒  เจาหนาที่หรือลูกจางของกองทุนพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๑ 

(๔) ถูกใหออกเพราะไมผานการประเมินผลงาน 

(๕) ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะผิดวินัย 

กรณีตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๓  การบัญชีของกองทุนใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๓๔  กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ

การพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีเจาหนาที่ของกองทุนทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน

และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



 

มาตรา ๓๕  ใหกองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุล และ

บัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชทีุกป 

ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแตงต้ังดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและ

ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการ

ใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึก

รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ 

เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง 

ๆ ของกองทุน สอบถามผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจางของกองทุน และเรียกใหสง

สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

 

มาตรา ๓๖  ใหกองทุนทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาเพื่อพจิารณาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ

กองทุนในปทีล่วงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญช ี

 

 

 

 

 

หมวด ๓ 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

   



 

มาตรา ๓๗  ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน 

ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีโดยการ

เสนอแนะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและ

ประสบการณดานการเงิน การสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองเปนผูมี

ความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวนไมนอยกวาสองคน 

ใหคณะกรรมการประเมินผลแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควรเปนเลขานุการ 

ใหนํามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับ

กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๘  คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในทุกรอบป 

ใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับ

กองทุนจากบุคคลใดหรือเรยีกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพจิารณาประเมินผลได 

 

มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการประเมินผล

อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายให

ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดไดตามที่เห็นสมควร 

ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

 



หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๔๐  ผูมีหนาที่สงเงินบํารุงกองทุนผูใดไมสงเงินบํารุงกองทุน หรือสงเงินบํารุง

กองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาเทาถึงย่ีสิบ

เทาของเงินบํารุงกองทุนที่จะตองนําสง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ

บุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นได

กระทําโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 

 

มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูที่

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได ท้ังนี้ ใหนําบทบญัญัติเก่ียวกับการ

เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายวาดวยสุรา และกฎหมายวาดวยยาสูบ มาใชบังคับการเปรียบเทียบคดี

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๔๓  เมื่อไดมีการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาการดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน



สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็จส้ินลงแลว และใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกาดังกลาวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยประกาศยุติการดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา 

ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ รายได และผูปฏิบัติงาน

ของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเปนของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๔๔  ใหผูจัดการสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะ

มีการแตงต้ังผูจัดการตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๔๕  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา 

๑๗ (๑) (๒) และ (๔) และใหผูปฏิบัติหนาที่ผูจัดการตามมาตรา ๔๔ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช

บังคับ 

ในการดําเนินการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการตาม

มาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๔) กําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



ขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

วาดวยการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสินของกองทุน 

พ.ศ. ๒๕๔๗2[๑] 

   

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วา

ดวยการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยสินของกองทุนอาศัย 

 

อํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และ ๒๑ (๕) (ฉ) แหงพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีมติใหออกขอบังคับไว

ดังนี้ 

 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วาดวย

การเงินการบัญชี การพัสดุและทรัพยสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหยกเลิก

ขอบังคับสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ

ขอบังคับสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และบรรดาระเบียบ

ประกาศ คําส่ัง หลักเกณฑหรือวิธีการท่ีออกตามขอบังคับดังกลาวขางตน ซ่ึงอนุโลมใชตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ 

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอบังคับนี้แทน 

 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
                                                 
 



“พระราชบัญญัติ” หมายความวา พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาที่และลูกจางผูปฏิบัติงานในสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

“ปบัญชี” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน ของปถัดไป และใหใช พ.ศ. ของปถัดไปเปนชื่อของปบัญชีน้ัน 

“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอ
หนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและในระยะเวลาที่กําหนดในแตละปบัญช ี

“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง และการจาง เวนแต

ขอบังคับนี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

“การพัสดุ” หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การเชา การจําหนาย และการ

ประกันภัย 

 

ขอ ๔  ใหผูจัดการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจดําเนินการดังนี้ 

(๑)  ออกระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ และวิธีการ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตาม

ขอบังคับนี ้



(๒)  มอบอํานาจที่เปนของผูจัดการตามขอบังคับนี้ใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทน 

(๓)  ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ และวิธีการที่ออกตาม

ขอบังคับนี้ในกรณีที่เห็นสมควร 

 

ขอ ๕  ในกรณีที่สํานักงานมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหประธานกรรมการ

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด ๑ 

กองทุนและรายได 

   

 

ขอ ๖  ใหกองทุนตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๕ เปนทุนหมุนเวียนและใชจายสําหรับ

การดําเนินงานตามวัตถุประสงคในมาตรา ๕ โดยกองทุนประกอบดวย 

(๑)  เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ 

(๒)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับและโอนตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ 

(๓)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๔)  เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕)  คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 

(๖)  ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน 

 



ขอ ๗  ใหสํานักงานเปนผู รับผิดชอบในการบริหารกองทุนใหเปนไปตามแผน 

ขอบังคับระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 

 

ขอ ๘  สํานักงานอาจจัดหาผลประโยชนจากกองทุน ดังนี้ 

(๑)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

(๒)  ซ้ือพันธบัตร หรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ 

(๓)  ซ้ือต๋ัวเงินคลัง 

(๔)  นําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย 

(๕)  ซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือของเอกชนท่ีมีฐานะมั่นคง 

โดยมีธนาคารอาวัล 

(๖)  วิธีการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการอนุมัติ 

 

ขอ ๙  ใหสํานักงานนําหลักทรัพย รายไดที่ไดมาทุกประเภทเขากองทุน และจะหักไว

ใชจายเพื่อการใดกอนนําเขากองทุนไมได 

 

ขอ ๑๐  การรับเงินทุกประเภท ยกเวนเงินงบประมาณแผนดิน จะตองออก

ใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด โดยมีเลขที่

ใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับไวทุกฉบับ และมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิก

ใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได 

 

ขอ ๑๑  ใหสํานักผูจัดการเปนผูจัดเก็บเงินทุกประเภท และใหนําเงินที่ไดมาฝาก

ธนาคารในวันนั้นหรืออยางชาภายใน ๒ วันทําการถัดจากวันท่ีไดรับ 

 



ขอ ๑๒  ใหสํานักผูจัดการเก็บเงินสดในมือสํารองจายไดไมเกินหาหมื่นบาทถวนตอ

วัน เวนแตเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจายเฉพาะกิจเปนคราวๆ ไป ในกรณีที่มีความจําเปนตองเก็บเงิน

สํารองจายสูงกวาวงเงินดังกลาวใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

หมวด ๒ 

รายจาย 

   

 

ขอ ๑๓  รายจายของกองทุนแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี ้

(๑)  รายจายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน ไดแก 

ก. คาใชจายดําเนินการ ไดแก เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุคา

สาธารณูปโภค คาสวัสดิการ และคาใชจายอื่นๆ 

ข. รายจายลงทุนเพื่อดําเนินการปกติ ไดแก รายจายลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน

ส่ิงกอสราง หรือครุภัณฑ 

ค. คาใชจายอื่นในกิจกรรมตางๆ ของสํานักงาน 

(๒)  รายจายสนับสนุนโครงการที่เปนภารกิจของสํานักงาน ไดแก 

ก. ทุนสนับสนุนโครงการ 

ข. ทุนอุดหนุนและคาจางเหมาดําเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา สํารวจ และดําเนิน

กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการทํางาน 

ค. คาใชจายในการพัฒนา การบริหาร หรือกํากับ โครงการ 

ง. รายจายอื่นๆ ท่ีผูจัดการเห็นสมควร 

(๓)  รายจายเพื่อการบริหารกองทุน 



(๔)  รายจายลงทุนเพื่อจัดหาประโยชนตามขอ ๘ 

รายจายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานตาม (๑) จะตองไมเกินรอยละสิบของ

งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน เวนแตในกรณีที่มีความจําเปน หรือมีเหตุอันสมควร ก็ให

ขออนุมัติคณะกรรมการ กอน 

 

ขอ ๑๔  ประเภทรายจายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานแบงเปนหมวด ไดแก 

(๑) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 

(๒) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 

(๓) หมวดคาสาธารณูปโภค 

(๔) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 

(๕) หมวดรายจายอื่นๆ 

 

ขอ ๑๕  ใหผูจัดการมีอํานาจอนุมัติการสั่งจายเงินเพื่อใหมีการดําเนินโครงการ หรือ

กิจกรรมหรือการจัดซื้อจัดจาง โดยใหเปนไปตามผลการอนุมัติในแตละลําดับชั้นของหลักเกณฑและ

วิธีการในการจัดสรรงบประมาณที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ีใหคํานึงถึงการจายเงินเพื่อใหมีการ

ดําเนินงานตลอดจนการติดตามควบคุมผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอ ๑๖  การเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบที่ผูจัดการกําหนด 

 

หมวด ๓ 

ทรัพยสิน 

   



 

ขอ ๑๗  สํานักงานมีทรัพยสินประเภทตางๆ ดังน้ี 

(๑) ทรัพยสินหมุนเวียน ไดแก เงินสด หรือทรัพยสินอื่นที่มีเหตุผลคาดหมายไดวา

จะเปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไป ระหวางรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติของสํานักงาน 

เชนเงินฝากธนาคาร และหน้ีสิน เปนตน 

(๒) ทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดําเนินกิจการและ

ใชไดนานเกินกวาหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ แตมิไดมีไวเพื่อขาย เชน ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง 

และครุภัณฑ เปนตน 

(๓) ทรัพยสินอื่นๆ ไดแก ทรัพยสินที่ไมอาจจัดเขาเปนทรัพยสินหมุนเวียน หรือ

ทรัพยสินถาวรได เชน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ เงินประกัน เงินมัดจํา และเงินลงทุนระยะยาวเปน

ตน 

 

ขอ ๑๘  ใหสํานักงานจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี และทะเบียนทรัพยสินไว

เปนหลักฐานใหอยูในสภาพท่ีสามารถตรวจสอบได 

 

หมวด ๔ 

การงบประมาณ 

   

 

ขอ ๑๙  ใหสํานักงานจัดทําแผนงบประมาณเปนประจําทุกปตามหลักเกณฑและ

วิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ ๒๐  เงินกองทุนท่ีจะนํามาใชจายในแตละปบัญชี ใหสํานักงานจัดทํางบประมาณ

รายรับรายจายประจําป เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใชเปนงบประมาณในปบัญชีนั้นๆ 



 

ขอ ๒๑  การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ ประเภทรายจายเพื่อการบริหารจัดการ

สํานักงานภายในหมวดรายจาย หรือการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจายโดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ ให

ผูจัดการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายจายสนับสนุนโครงการ และรายจายเพื่อการบริหาร

กองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ที่

คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีการโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการ เกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการไดอนุมัติ

ไวใหขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

 

ขอ ๒๒  ในกรณีต้ังงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติมระหวางป ใหผูจัดการ

นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ขอ ๒๓  คาใชจายที่เกิดขึ้นในปบัญชีใด ใหเบิกจายจากงบประมาณภายในปบัญชีนั้น

แตหากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามป ใหถือเปนรายจายของงบประมาณปถัดไป 

 

ขอ ๒๔  การเร่ิมโครงการใหมที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน

ระหวางปบัญชีใด โดยไดรับเงินสนับสนุนจากองคการระหวางประเทศหรือองคการอ่ืนๆ ใหผูจัดการ

ดําเนินการตั้งงบประมาณรายจายประจําปนั้นเพิ่มเติมไดเทากับจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนนั้น

และรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด ๕ 

การเงินและการบัญช ี

   

 



ขอ ๒๕  ใหสํานักผูจัดการจัดทําบัญชีตามหลักสากล หลักฐานที่ใชในการลงบัญชี

จะตองเก็บรักษาไวใหเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป 

ในกรณีที่เปนหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้

ผูกพันทางการเงิน ท่ีไมมีหลักฐานแหงการกอหน้ี เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิทางการ

เงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงิน ที่

หมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอหนี้ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

ในทางการเงินเพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนําใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือ

เอกสารดังกลาวแลวและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกที่ทําหนาท่ีตรวจสอบแทน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา หรือเปนเอกสารที่ไมมีความจําเปนตองใช

ประกอบการตรวจสอบหรือการใดๆ อีก ใหเก็บรักษาไวอยางนอยหนึ่งป แลวจึงจําหนาย 

 

ขอ ๒๖  การบันทึกบัญชีใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันท่ัวไป 

 

ขอ ๒๗  ใหสํานักงานรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้ 

(๑)  ใหสํานักผูจัดการจัดทํารายงาน รับ - จาย และเงินคงเหลือประจําเดือนของ

สํานักงานเสนอตอผู จัดการภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปแลวแจงใหคณะกรรมการทราบ 

นอกจากนี้ใหจัดทําวิเคราะหรายงานการเงินรายไตรมาสแจงใหคณะกรรมการทราบดวย 

(๒)  เม่ือส้ินสุดปบัญชี ใหสํานักผูจัดการจัดทํางบการเงินเสนอคณะกรรมการภายใน 

๙๐ วัน นับแตวันปดบัญชีประจําปบัญชี 

 

หมวด ๖ 

การพัสดุ 

   

 



ขอ ๒๘  ใหผูจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการ

บริหารงานพัสดุซ่ึงรวมถึงการจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมพัสดุ 

 

ขอ ๒๙  ใหผูจัดการมีอํานาจอนุมัติการจัดหาพัสดุ ในวงเงินครั้งละไมเกินยี่สิบลาน

บาทหากเกินวงเงินกําหนดใหผูจัดการอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือตามผลการ

อนุมัติในการจัดซื้อจัดจางแลวแตกรณ ี

อํานาจในการอนุมัติการจัดหาพัสดุตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการอนุมัติ ยกเลิก แกไข

เปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัสดุดวย 

 

ขอ ๓๐  ผูจัดการอาจมอบอํานาจในการดําเนินการตามขอ ๒๙ ใหแกผูปฏิบัติงาน 

ผูใดผูหน่ึงปฏิบัติแทนก็ได โดยคํานึงถึงตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจ

เปนสําคัญ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

จาตุรนต  ฉายแสง 

รองนายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน 

เพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ3[๑] 

   

 

๑. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ละสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

๒๑ (๓) และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมขึ้นไว โดยมี

วัตถุประสงคดังนี ้

(๑)  เพื่อสนับสนุนการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒)  เพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๓)  เพื่อสรางกระบวนการดําเนินงานท่ีโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

(๔)  เพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฯกับ

สํานักงาน และภาคีสรางเสริมสุขภาพใหชัดเจน 

 

๒. นิยาม 

๒.๑  หลักเกณฑนี้เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุน
โครงการและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘” เรียกยอวา “หลักเกณฑ” 

๒.๒  ในหลักเกณฑนี ้

                                                 
 



(๑)  “พระราชบัญญัติ” หมายความวา พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒)  “กองทุน” หมายความวา กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๓)  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ 

(๔)  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 

(๕)  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๖)  “เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ประจําสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพหรือบุคคลที่ผูจัดการมอบหมายใหทําหนาท่ีในฐานะเจาหนาที่ประจําสํานักงาน 

(๗)  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๘)  “ภาคี” หมายความวา ภาคีสรางเสริมสุขภาพ อันอาจเปนบุคคลหรือนิติ

บุคคลท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ หรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาม

แผนงานหรือโครงการ 

(๙)  “แผนหลัก” (master plan) หมายความวา แผนการดําเนินงานของกองทุน
ตามมาตรา ๒๑ (๑) ซ่ึงประกอบดวยแผน/แผนงานทั้งหมดของกองทุน โดยแสดงถึงกรอบการ

ดําเนินงานในระยะสามป ระบุถึงเปาประสงค (goals) วัตถุประสงค (objectives) มาตรการหลัก

(key measures) ตัวชี้วัดหลัก (key indicators) และเปาหมาย (targets) โดยมีการระบุการจัดสรร
งบประมาณในระดับแผนดวย 

(๑๐)  “แผน” (plan) หมายความวา กลุมของแผนงาน (program) ท่ีมีความ

เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่สําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ 

(๑๑)  “แผนงาน” (program) หมายความวา กลุมของชุดโครงการ/โครงการซึ่งมี
กิจกรรมที่สัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนงาน 

(๑๒)  “ชุดโครงการ” (project package) หมายความวา กลุมของโครงการซึ่งมี
ความสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของชุดโครงการ 



(๑๓) “โครงการ” (project) หมายความวา กลุมของกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

(๑๔)  “คณะกรรมการบริหารแผน” (steering committee) หมายความวา คณะ
บุคคลที่คณะกรรมการแตงต้ังขึ้นเพื่อบริหาร กํากับดูแลการพัฒนา และการดําเนินการตามแผน

ภายใตแผนหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบไวแลว คณะกรรมการบริหารแผนคณะหนึ่งอาจไดรับ

มอบหมายใหบริหารแผนมากกวาหนึ่งแผนก็ได 

(๑๕)  “ผูจัดการแผนงาน” (program manager) หมายความวา บุคคลที่

รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

(๑๖)  “การทบทวนผลการดําเนินงาน” (program review) หมายความวา การ
ประเมินผลการดําเนินงานของแผนหรือแผนงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงแผนหรือ

แผนงาน 

 

๓. แผนหลัก (master plan) 

แผนหลักตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๕ และกิจการของ

กองทุนตามมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติ 

๓.๑  ใหผูจัดการเสนอแผนหลักตอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบกอนส้ิน

เดือนสิงหาคมของทุกป 

๓.๒  ในการพัฒนาแผนหลัก ใหจัดทําเปนระยะเวลาสามป โดยใหปรับปรุงทุกปเพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการตามขอ ๓.๑ 

๓.๓  ใหผูจัดการจัดใหคณะกรรมการบริหารแผนและภาคีตางๆ ไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาแผนหลักใหมากที่สุด 

๓.๔  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ หากแผนใดมีความจําเปนใน

ระหวางปท่ีจะตองปรับปรุงวงเงินงบประมาณตามแผนที่คณะกรรมการเห็นชอบไวไมเกินรอยละสิบ

ของวงเงินงบประมาณแตละป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการที่จะดําเนินการได 



ในกรณีท่ีจําเปนตองปรับปรุงวงเงินงบประมาณเกินกวารอยละสิบ ใหผูจัดการเสนอ

แนวทางการปรับปรุงตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๓.๕  ในระหวางป หากผูจัดการพิจารณาเห็นความจําเปนตองกําหนดแผนใหม

ภายใตแผนหลัก ใหผูจัดการเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ 

 

๔. คณะกรรมการบริหารแผน 

๔.๑  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย

กรรมการกองทุนและผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวมแลวไมเกินสิบคน โดยมีผูจัดการเปนกรรมการและ

เลขานุการ ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ผูจัดการเสนอตามที่ไดปรึกษาหารือกับภาคีที่

เก่ียวของกับแผนนั้นๆ เพื่อเปนคณะกรรมการบริหารแผนคณะตางๆ จํานวนคณะละเจ็ดถึงสิบหาคน

แลวใหผูจัดการเสนอรายชื่อท่ีผานการกลั่นกรองแลวตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบและให

ประธานกรรมการลงนามในประกาศแตงต้ัง 

๔.๒  คณะกรรมการบริหารแผนคณะหนึ่งๆ ประกอบดวยกรรมการกองทุนไมนอย

กวา ๒ คน และบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานดีเดน และมีประสบการณจากหลายสาขาที่

เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผน โดยควรเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากภาคีที่เก่ียวของกับแผน

นั้นๆ  

ใหผู จัดการหรือผูที่ผู จัดการมอบหมายทําหนาที่กรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการบริหารแผน 

๔.๓  ใหคณะกรรมการบริหารแผนมีวาระปฏิบัติงานคราวละสามปหรือตามที่

คณะกรรมการกําหนด โดยเมื่อครบวาระแลวหากยังไมมีการแตงต้ังขึ้นใหมก็ใหคณะกรรมการบริหาร

แผน ชุดเดิมนั้นปฏิบัติหนาท่ีไปกอน 

นอกจากการครบตามวาระแลว ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารแผนจะพนจากหนาที่เมื่อตาย ลาออก หรือเมื่อพนสภาพตามมติของ 

คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารแผนจะสิ้นสภาพไปดวยเมื่อแผนที่ดูแลเสร็จส้ิน

หรือยุติลง 



๔.๔  ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารแผนใหอนุโลมใชความในมาตรา ๒๒ 

แหงพระราชบัญญัติ เวนแตคณะกรรมการบริหารแผนจะมีมติกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนอื่นโดยไม

ขัดแยงกับหลักการของมาตรา ๒๒  

๔.๕  ใหนําขอตกลงวาดวยจริยธรรมของคณะกรรมการมาใชเปนหลักการและแนว

ปฏิบัติสําหรับประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารแผนดวยโดยอนุโลม 

ใหสํานักงานแจงถึงขอตกลงวาดวยจริยธรรมแกประธานกรรมการและกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารแผนเปนลายลักษณอักษรใหทราบตั้งแตแรกเริ่มปฏิบัติหนาที ่

๔.๖  ใหคณะกรรมการบริหารแผนมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑)  กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนใหบรรลุผลรวมถึง

พัฒนาแผนในระยะตอไปขางหนา โดยสามารถปรับปรุงรายละเอียดของแผนนั้นๆ ได ภายในกรอบ

งบประมาณของแผนที่คณะกรรมการเห็นชอบไว 

(๒)  พิจารณาใหทุนหรือพิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามวงเงิน

ที่กําหนดไวในขอ ๗.๖ (๒) และ ๗.๖ (๓)  

(๓)  แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาและในกรณีท่ีสมควรอาจมอบหมายอํานาจ

หนาที่เพื่อกํากับทิศทางของแผนงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน แตไมรวมถึง

การพิจารณางบประมาณแกชุดโครงการ/โครงการ 

(๔)  เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการบริหาร

แผนที่พนหนาท่ีไปดวยสาเหตุใดๆ หรือเสนอเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม 

(๕)  รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการตลอดจน

จัดใหมีการประเมินผลตามขอ ๘.๓ ถึงขอ ๘.๗ 

(๖)  พิจารณาปรับปรุงจัดสรรเงินภายในวงเงินที่กําหนดไวในแผนนั้นๆตามความ

เหมาะสม 

(๗)  ดําเนินงานอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินงานตามแผน บรรลุผลสําเร็จ 



๔.๗  ใหผูจัดการจัดใหมีการประชุมรวมกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

บริหารแผนคณะตางๆ เพื่อประโยชนในการเรียนรูรวมกันและตอการบูรณาการของแผนหลักของ

กองทุนในภาพรวม โดยใหจัดประชุมอยางนอยปละคร้ัง 

 

๕. การพัฒนาและบริหารแผนงาน 

๕.๑  ใหคณะกรรมการบริหารแผนเปนผูกําหนดโครงสรางแผนงาน (program)
ภายในแผน รวมถึงกําหนดวงเงินงบประมาณสําหรับแตละแผนงาน 

๕.๒  ใหผูจัดการพัฒนารายละเอียดของแตละแผนงานโดยกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคีที่เก่ียวของกับแผนงานนั้น 

ในกระบวนการพัฒนารายละเอียดของแตละแผนงาน ผูจัดการอาจมอบหมายใหมี

ผูรับผิดชอบไปดําเนินการก็ได 

๕.๓  ผูจัดการอาจจัดใหมีการพัฒนานวัตกรรมในแตละแผนได โดยใชงบประมาณ

ไมเกินรอยละสองของแตละแผน 

๕.๔  ใหผูจัดการแตงต้ังผูมีคุณสมบัติเหมาะสมทําหนาที่ผูจัดการแผนงานโดยมี

กระบวนการปรึกษากับภาคีที่เก่ียวของ 

๕.๕  ผูจัดการแผนงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแผนงาน โดยไดแสดงถึงความรูความ

เขาใจ ความเอาใจใส และการเปนท่ียอมรับของภาคีที่เก่ียวของ 

(๒)  เปนผูมีความสามารถและประสบการณในการบริหาร 

(๓)  สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติงานไดจริงตามขอตกลง 

(๔)  ไมเปนผูมีประวัติดางพรอยในทางการเงินหรือการรับทุน ทั้งน้ีใหพึงพิจารณา

ขอมูลจากแหลงทุนอื่นดวย 

๕.๖  ใหผู จัดการแผนงานทําหนาที่บริหารจัดการแผนงานภายใตกรอบการ

ปฏิบัติงานและโครงการ ตามที่คณะกรรมการบริหารแผนนั้นๆ กําหนด 



๕.๗  ผูจัดการแผนงานจะพนจากหนาที่เม่ือแผนท่ีดูแลเสร็จส้ินหรือยุติลง ผูจัดการ

แผนงานอาจพนจากหนาที่เมื่อลาออก หรือผูจัดการเห็นสมควรใหพนจากหนาที่ เนื่องจากขาด

คุณสมบัติตามขอ ๕.๕ และใหผูจัดการแตงต้ังผูจัดการแผนงานคนใหมแทน 

 

๖. โครงการที่กองทุนใหการสนับสนุน 

๖.๑  โครงการที่อยูในขายที่กองทุนจะสนับสนุนตองเปนโครงการที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๕ กิจการของกองทุนตามมาตรา ๙ (๔) หรือแผนการดําเนินงาน

ของกองทุนแผนใดแผนหนึ่งที่คณะกรรมการเห็นชอบไว 

๖.๒  กองทุนสามารถสนับสนุนโครงการ ๓ ประเภท ดังนี ้

(๑)  โครงการดานการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเปนการ

ฝกอบรม การรณรงค การจัดกิจกรรม หรือพัฒนารูปแบบที่เปนนวัตกรรม หรือการพัฒนาเครือขาย

ภาคี หรือปฏิบัติการในดานการสรางเสริมสุขภาวะ ทั้งนี้ตองไมใชงานประจําที่ดําเนินการอยูแลว 

(๒)  โครงการดานการศึกษาวิจัย หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการศึกษาวิจัยการ

ทบทวนองคความรู การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพดวย 

(๓)  โครงการดานการอุปถัมภกิจกรรม หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการใหทุนแก

กิจกรรมดานกีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสาธารณะอื่นเพื่อเปนส่ือกลางในการสรางวามรูและ

คานิยมในการสรางเสริมสุขภาพ 

๖.๓  ลักษณะโครงการที่กองทุนใหการสนับสนุนใหเปนไปตามประกาศแนบทาย

หลักเกณฑน้ี 

๖.๔  รายละเอียดสําหรับโครงการแตละประเภทใหผูจัดการจัดทําเปนประกาศของ

สํานักงานเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทางสื่อมวลชนตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม 

๖.๕  โครงการที่กองทุนจะรับพิจารณา อาจจะมาจากการทํางานรวมกันของภาคีหรือ

จากผูสนใจที่เสนอเขามาตามประกาศของสํานักงาน 

 

๗. การพิจารณาโครงการ 



๗.๑  การพิจารณาโครงการใหดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

(๑)  ขั้นการกลั่นกรองทางวิชาการ 

(๒)  ขั้นพิจารณาตัดสิน 

๗.๒  การกล่ันกรองทางวิชาการใหกระทําโดยผูทรงคุณวุฒิที่ตองไมเก่ียวของโดยตรง

กับผูเสนอโครงการ เงื่อนไขและจํานวนผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามขนาดโครงการ ดังน้ี 

ขนาดโครงการ (งบประมาณที่ขอ)  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

• ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   อยางนอย ๑ คน 

• ๒๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อยางนอย ๓ คน 

• ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อยางนอย ๕ คน 

• ๕,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อยางนอย ๗ คน 

• ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อยางนอย ๗ คน และจะตองมีการประชุม

พิจารณา 

• เกินกวา ๒๐ ลานบาท  อยางนอย ๗ คน โดยมีกรรมการบริหาร

แผนรวมอยูดวยอยางนอย ๓ คน และ

จะตองมีการประชุมพิจารณา 

ผูทรงคุณวุฒิใหเลือกจากบัญชีรายชื่อตามขอ ๗.๕ 

๗.๓  ใหผูจัดการแผนงานหรือผูที่ผูจัดการมอบหมาย รับผิดชอบดําเนินการตามขอ 

๗.๒ และประมวลผลการกลั่นกรองทางวิชาการ รวมทั้งพิจารณาใหมีการปรับปรุงรายละเอียดของ

โครงการถาจําเปน เพื่อเสนอเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูมีอํานาจตามขอ ๗.๖ 

๗.๔  หลังจากไดรับการอนุมัติแลวใหผูจัดการหรือผูที่ผูจัดการมอบหมายจัดทํา

สัญญากับผูรับทุน ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวหากมีความจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการ

บริหารจัดการ ผูจัดการอาจใหมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดได 



๗.๕  ใหผูจัดการรวมกับผูจัดการแผนงาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประจําแต

ละแผนแลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผนปละคร้ัง 

๗.๖  อํานาจในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามวงเงินดังน้ี 

(๑)  วงเงินไมเกิน ๒๐ ลานบาท ใหผู จัดการพิจารณาอนุมัติ แลวรายงานให

คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารแผนทราบ 

(๒)  วงเงินเกิน ๒๐ ลานบาทแตไมเกิน ๕๐ ลานบาท ใหคณะกรรมการบริหารแผน

พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 

(๓)  วงเงินเกินกวา ๕๐ ลานบาท ใหคณะกรรมการบริหารแผนพิจารณาเสนอตอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

๘. การรายงานและการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน 

๘.๑  ใหผูจัดการแผนงาน จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานของ

แผนงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารแผนอยางนอยปละสองครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร

แผนกําหนด 

๘.๒  ใหผูจัดการแผนงานจัดใหมีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการ

ดําเนินงานของแผนงานปละหน่ึงครั้ง และรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารแผนทราบ 

๘.๓  ใหคณะกรรมการบริหารแผน จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน

ของแผน เสนอตอคณะกรรมการ อยางนอยปละคร้ัง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

๘.๔  ใหคณะกรรมการบริหารแผน จัดใหมีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงานของแผนปละหนึ่งครั้ง และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 

๘.๕  รายงานตามขอ ๘.๑ ถึง ๘.๔ ใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุน ตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ เพื่อทราบดวย 

๘.๖  ใหคณะกรรมการบริหารแผนพิจารณา จัดใหมีการประเมินผลเชิงลึกสําหรับชุด

โครงการ/โครงการขนาดใหญท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา ๒๐ ลานบาท 



๘.๗  คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารแผน อาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผล นอกเหนือจากการรายงานและทบทวนในขอ ๘.๑ ถึง ๘.๖ ก็ได 

๙. การรักษาการและปฏิบัติการตามหลักเกณฑ 

๙.๑  ใหผู จัดการเปนผูรักษาการตามหลักเกณฑนี้ และสามารถออกระเบียบ 

ประกาศคําส่ัง หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักเกณฑนี้ได 

๙.๒  ในกรณีที่มีปญหาทางขอกฎหมายหรือขอที่เก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ใหผูจัดการรายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

๑๐  บทเฉพาะกาล 

๑๐. ใหคณะกรรมการอํานวยการแผนงานคณะตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยูกอนที่

หลักเกณฑฉบับนี้จะมีผลบังคับใชคงปฏิบัติงานตอไปจนสิ้นสุดแผนงานหรือโครงการตามกําหนดเดิม

และยังคงอํานาจหนาที่ท่ีมีอยูเดิม โดยใหถือเปนระดับคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหาร

แผนชุดที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ยกเวนคณะกรรมการบริหารแผนจะเห็นเปนอยางอ่ืน 

ใหสํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการแผนงานในวรรคแรกแจงตอ

คณะกรรมการบริหารแผนที่ดูแลแผนที่เก่ียวของในการประชุมนัดแรก 

๑๐. ใหโครงการที่ไดรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณไปแลวกอนที่หลักเกณฑ

ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช ดําเนินการตอไปจนส้ินสุดโครงการ 

หลักเกณฑน้ี ใหมีผลบังคับใชเมื่อครบหกสิบวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และให

ยกเลิกบรรดาระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศตางๆ ที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑนี ้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 


