
ความคาดหวัง////แนวทางการ
จดัทาํรายงาน    จาก    สสส....จดัทาํรายงาน    จาก    สสส....

ปฐมนิเทศผู้รับทุน
29-30 พฤศจกิายน 2557



สสส. เป็นหนว่ยงานของรฐั  ต ั�งข ึ�นตาม พรบ. สสส. เป็นหนว่ยงานของรฐั  ต ั�งข ึ�นตาม พรบ. 
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

พ.ศ.2544

สสส. เป็นนติบิคุคล ไดร้บัเงนิบํารงุ จากผูม้ ี
หนา้ที,เสยีภาษตีามกฎหมายวา่ดว้ยสรุาและ
บหุรี, อตัรารอ้ยละ 2 ของภาษทีี,ตอ้งชําระ 



“ทกุคนบนแผน่ดนิไทย มขีดีความสามารถ 
สงัคม สิ,งแวดลอ้ม ที,เอ ื�อตอ่สขุภาวะ”

ทศิทาง 10 ปี (2555-2564)

วสิยัทศัน์

“จดุประกาย กระตุน้ สานและเสรมิพลงั 
บคุคล และองคก์รทกุภาคสว่น 

ใหม้ขีดีความสามารถและเกดิระบบสงัคม 
ที,เอ ื�อตอ่การมสีขุภาวะ”

พนัธกจิ



เป้าหมาย เป้าหมาย 10 10 ปี ปี :: วดัทั�งภาพรวม และความเสมอภาค วดัทั�งภาพรวม และความเสมอภาค 

1. ลดอตัราการสูบบุหรี�ของคนไทย ใน พ.ศ. 2557 ลงร้อยละ 10 จาก พ.ศ. 2552

2. ลดอตัราการดื�มสุราของคนไทย ใน พ.ศ. 2563 ใหน้อ้ยกวา่ร้อยละ27

3. ลดความชุกของการติดเชื&อเอดส์รายใหม่ ในพ.ศ. 2559ลงสองในสามของที�คาดประมาณ
4. เพิ�มอตัราการบริโภคผกัและผลไมอ้ยา่งพอเพียงตามขอ้แนะนาํ (400 กรัมต่อวนั) ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 50ใน พ.ศ. 2564

5. เพิ�มการมีกิจกรรมทางกายประจาํของคนไทยอาย ุ11 ปีขึ&นไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ใน
พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564

6. ลดอตัราความชุกของภาวะนํ&าหนกัตวัเกินและโรคอว้นในเดก็ ใหน้อ้ยกวา่ร้อยละ 10 ใน
พ.ศ. 2562

7. ลดอตัราการตายจากอุบตัิเหตุทางถนนสัดส่วนไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 
2564

8. เพิ�มสัดส่วนของคนไทยอาย ุ15 ปีขึ&นไป ที�มีความสุขในการดาํรงชีวติ
9. เพิ�มสัดส่วนของครอบครัวอบอุน่
10.เพิ�มสัดส่วนชุมชนทอ้งถิ�นเขม้แขง็



แผนหลกั แผนหลกั สสสสสส..  ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 1155  แผนแผน

แผนยาสบู แผนแอลกอฮอล ์ 

แผนความปลอดภยัทางถนน 

แผนสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย

แผนอาหารเพื,อสขุภาวะ

แผนควบคมุปจัจยัเสี,ยง
ทางสขุภาพ

แผนสขุภาวะชุมชน
แผนสขุภาวะในองคก์ร

แผนสขุภาวะเด็ก เยาวชน 
แผนประชากรกลุม่เฉพาะ

แผนระบบสื,อและวถิสีขุภาวะปญัญา
แผนสง่เสรมิการเรยีนรูส้ขุภาวะ

แผนระบบสื,อและวถิสีขุภาวะปญัญา
แผนสง่เสรมิการเรยีนรูส้ขุภาวะ

แผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสขุภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสขุภาวะ

แผนระบบและกลไกสนบัสนนุ
งานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลาง

แผนระบบและกลไกสนบัสนนุ
งานพฒันาและจดัการกลุม่งานกลาง

แผนสขุภาวะในองคก์ร

แผนระบบบรกิารสขุภาพ



พนัธพนัธพนัธพนัธพนัธพนัธพนัธพนัธกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิ
แผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะ

พนัธพนัธพนัธพนัธพนัธพนัธพนัธพนัธกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิ
แผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะแผนสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรมสุขภาวะ

•• ขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพขยายโอกาสและพฒันาศักยภาพ

การสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้งการสรา้งนวตักรรมดา้นการสรา้ง

เสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะ

เป้าประสงค ์เป้าประสงค ์เป้าประสงค ์เป้าประสงค ์

เสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะเสรมิสุขภาวะ

สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์
โอกาสโอกาสโอกาสโอกาสโอกาสโอกาสโอกาสโอกาส

นวตักรรมนวตักรรมนวตักรรมนวตักรรมนวตักรรมนวตักรรมนวตักรรมนวตักรรม
รูปแบบการ

ให้ทุน
รูปแบบการ

ให้ทุน

ช่องทางการ
เสนอทุน

ช่องทางการ
เสนอทุน



ผูร้บัทนุ
ลงนาม

เขา้รว่มเวที
ปฐมนเิทศ

ชี�แจงแนวปฏบิตั ิ

ทบทวนปรับปรงุ

อนุมตั ิ
โครงการ

ขอ้ตกลง

บญัชโีครงการ

โอนเงนิ
งวดที, 1

ภายใน 
15 วัน

ภายใน 
15 วัน

ปิดโครงการ
และเบกิเงนิ 
งวดสดุทา้ย

วางแผนการ
ดําเนนิกจิกรรม

โครงการฉบบัปรับปรงุ
+เอกสารทําสญัญา

งวดที, 1

ดาํเนนิกจิกรรม
ตามแผน

แลกเปลี,ยนเรยีนรูค้ร ั�งที, 1
(ตดิตามความกา้วหนา้)

แลกเปลี,ยนเรยีนรูค้ร ั�งที, 2
(สรปุ/จดัทํารายงานปิด

โครงการ)

ทมีตดิตามเยี)ยมชมให ้
คําแนะนําการดําเนนิงาน

ตรวจรับรายงานโครงการ (ฉบับสมบรูณ์) 
และรายงานการเงนิปิดโครงการ



ขอบเขตภารกจิของผู้รับทุน

1.ดาํเนนิงานตามแผนงาน
ของโครงการ

 - ทําตามที)ไดเ้สนอและทํา
ขอ้ตกลงไว ้

2.บรหิารจดัการการเงนิ
โครงการ

- รับจา่ยเงนิมคีวามโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้มหีลกัฐานขอ้ตกลงไว ้

 - หากมกีารเปลี)ยนแปลง ทํา
หนังสอืแจง้ สสส. 
(วัตถปุระสงค ์,กจิกรรม ,งบ ,ระยะเวลา)

 - ประสานกบัทมีพี)เลี�ยง

ตรวจสอบได ้มหีลกัฐาน
ครบถว้น ถกูตอ้ง

- ใชจ้า่ยเงนิเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

8



รู้ได้อย่างไรว่าต้องส่งงาน

งวดงานงวดเงนิ กาํหนดส่งงานของโครงการ กาํหนดส่งรายงาน

ผลการตดิตามของ
งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการรายย่อย 15 กนัยายน 2557 ถงึ 15 ตุลาคม 2558 (เผื$อ 1 เดอืน เป็นวนัที$ 15 กนัยายน 2558)

หมายเหตุ 1. สสส.จะสนับสนุนเพิ$มเตมิ จาํนวน 13,000 บาท (ค่าเดนิทางและที$พกั 10,000 บาท ค่าป้าย ค่าทํารายงานและ
ค่าถ่ายภาพ อย่างละ 1000 บาท)
               2. งบประมาณงวดสุดท้ายผู้รับผดิชอบโครงการจงึไม่ควรปิดบัญชีธนาคารก่อนรับเงนิโอนงวดสุดท้าย

ผู้ตดิตาม

งวดที)  1 

15 กย. 57- 1 5 กพ..58

30 ก.ย.2557

ไม่ต้องส่งรายงาน

30 พย. 2557 40%

งวดที) 2

16 กพ.58- 15 สค.58

28 กพ. 2558

ส่งรายงาน ส.1-2 และ ง.1 (งวด 1)

1 กพ. 2558 50%

งวดที) 3

16 สค.58- 15 ตค.58

15 ตค. 2558

ส่งรายงาน ส. 2,3,4 และ ง. 1 (งวด 2) 

และ ง. 2

15 กย. 2558 10%





การจดัทาํรายงาน
เขียนไม่เป็น 

ไม่มีเวลา

งานยุ่ง



การจดัทาํบญัชี/การเงินโครงการ

-                        -  ไม่เคยทาํ

                             - ยุ่งยาก                             - ยุ่งยาก

-เอกสารเยอะแยะไปหมด ใช้/เกบ็ ไม่ถูก 



กรอกขอ้มลูสกันิด.....ชีวติจะง่ายขึ&น



แบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรมหลักที)
กาํหนดไว้ใน
แผน

กจิกรรที)ทาํจริง
(ภายใต้กจิกรรม
หลัก)

ผลงานที)เกดิขึ 4น

ผลผลิต ผลลพัธ์

1 1 1.1

ผลการดาํเนินงานเทยีบกบักจิกรรมตามแผน

1 1 1.1

1.2

1.3

2 2 2.1

2.2

2.3

2.4



ตวัอย่าง แบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ

วตัถุประสงค์ กจิกรรมหลกัที$กาํหนด
ไว้ในแผน

กจิกรรที$ทําจริง
(ภายใต้กจิกรรมหลกั)

ผลงานที$เกดิขึ6น

ผลผลติ ผลลพัธ์

1เพื$อเสริมสร้าง
ทักษะและ
พฤตกิรรมการ
จดัการขยะแก่
ประชาชนในชุมชน

1การเตรียมความ
พร้อมของร้านค้าเพื$อ
สวสัดกิารชุมชน

1.1 วเิคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ขยะ

มีผู้เข้าร่วม 30 คน 
ประกอบด้วย
คณะทํางานโครงการ 12
คน และอสม เยาวชน 
ตวัแทนกรรมการ

มอบหมายหน้าที$การทํางานของ
แต่ละคน  และช่วยกนั
ปฎบิัตงิานและแก้ไขปัญหาที$
เกดิขึ6นในพื6นที$
ตลอดจนสํารวจครัวเรือนที$

ผลการดาํเนินงานเทยีบกบักจิกรรมตามแผน

ประชาชนในชุมชน
ศาลาคงจนัทร์แบบมี
ส่วนร่วม

ตวัแทนกรรมการ
หมู่บ้าน 18 คน

ตลอดจนสํารวจครัวเรือนที$
ต้องการเตาเผาขยะในครัวเรือน  
และได้จดัจุดตดิตั6งเตากาํจดั
ขยะหลกัในชุมชน 6 จุด

1.2อบรม/ตดิตั6ง/
สาธิต เทคโนโลยดี้าน
การจดัการขยะ

มีผู้เข้ารวม 130 คน 
เป็นแกนนําอาสาสมัคร
จดัการขยะ 30 ครัวเรือน 
ครอบครัวนําร่อง  100 
ครัวเรือน

ได้ความรู้ขนัตอนกระบวนการ
ทําเตาเผาขยะในครัวเรือน และ
วธิีการการใช้ด้วยตนเอง โดย
นําไปปฏิบัตติามจุดที$ตั6ง ที$มี
เตาเผาขยะ2แบบคอื -แบบใช้กบั
ถงั200ลติรและแบบให้ท่อชิ
เมนต์



ตวัอย่างสมุดบัญชีโครงการ



หลกัการที$ 1
การรับและจ่ายเงนิ มคีวามโปร่งใส มทีี$ไปที$มา ตรวจสอบได้


