




   

เกณฑการพิจารณาโครงการยอยเกณฑการพิจารณาโครงการยอย  
ภายใตโครงการสงเสริมการออกกําลงักายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ ภายใตโครงการสงเสริมการออกกําลงักายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   

รวมกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   (สสส.) 

 

วัตถุประสงค 

                        1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการละเลนพื้นบาน หรือกีฬาพื้นบานหรือวัฒนธรรมประเพณี

พื้นบาน   ใหเปนกิจกรรมเพื่อการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
  2. ขยายผลการดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสําเร็จเปนอยางดี ไปยังองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ  ดวยกระบวนการเครือขายเพื่อการเรียนรูและสนับสนุนจากแหลงทรัพยากรทั้งภายในและ

ภายนอกทองถิ่นเอง 
  3. เพิ่มโอกาสในการสรางกระแสสังคมดานการออกกําลังกาย/กีฬา  โดยอาศัยการแขงขันกีฬาประจําป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4. สรางและพัฒนาศักยภาพผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความสามารถในการบริหาร

จัดการกิจกรรมการออกกําลังกาย/กีฬาเพื่อสุขภาพ ในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   

ขอบเขตการดําเนินงาน 

                        การพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน  ดวยกิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  

โดยใหมีการประยุกตกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมในวิถีชีวิตของชุมชนหรือขนบธรรมเนียมในทองถิ่น มาเปน

เครื่องมือของการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนากระบวนการเครือขายทองถิ่นดานการสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬา

เพื่อสุขภาพ เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและการแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อการเสริมสรางศักยภาพดานการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
กลุมเปาหมาย 

                        ครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย ทั้งเด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 

โครงการที่เขาขายการพิจารณา ตองเขาเกณฑ ดังน้ี 
 มีรายละเอียดครบถวน ระบุสภาพปญหาพื้นท่ี/ชุมชนชัดเจน แผนกิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ ระบุ

ผลลัพธที่จะเกิดจากโครงการไดชัดเจน วัดผลได งบประมาณประหยัดและสมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจาก     

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืน และมีความคุมคา 
 มีโอกาสท่ีจะมีความย่ังยืน มีความตอเนื่อง เมื่อทุนของโครงการฯ หมดลง  
 เสนอโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หากมีภาคีเครือขายอ่ืนใหระบุรายละเอียด) 
 หากเปนโครงการท่ีมีการดําเนินงานมากอน ตองแสดงเหตุผล หรือขอมูลท่ีแจงชัดวาจะเพิ่มคุณคา หรือกอประโยชน

เพิ่มเติมจากโครงการเดิมอยางไร 
 
 
 

/ไมสนับสนนุโครงการฯ ... 
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 ไมสนับสนุน โครงการระยะสั้น ไมตอเนื่อง กิจกรรมโดดๆ ที่ไมสงผลตอความเปล่ียนแปลงดานสุขภาพของกลุมเปาหมาย

หลัก เชน การดูงานท้ังในและตางประเทศ ประชุมสัมมนา คาย นิทรรศการ การทองเท่ียว การผลิตสื่อทุกประเภทโดยไม
มีกิจกรรมอ่ืนรองรับ  

 ไมสนับสนุนการต้ังกองทุนไมวาดวยวัตถุประสงคใดๆ ในลักษณะตางๆ เชน กองทุนหมุนเวียน กองทุนสงเคราะห กองทุน

กูยืม กองทุนอาชีพ ฯลฯ 
 สํานักงานโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการท่ีจะไดรับทุนฯ     

 
ระยะเวลาในการดําเนินงานลาในการดําเนินงาน    ไมเกิน 6 เดือน (หรือสิ้นสุดโครงการภายในเดือนมกราคม 2553)  ระยะเว

 
งบประมาณโครงการ   ไมเกิน 500,000 บาท  งบประมาณโครงการ

 

          ลักษณะโครงการลักษณะโครงการ/กิจกรรมกิจกรรม คาใชจาย  คาใชจาย ที่ที่สํานักงานโครงการสํานักงานโครงการฯ ฯ ไมสนับสนุน  ไมสนับสนุน   /

 โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพอยูกอนแลว 
 องคกรที่เสนอโครงการ หรือเครือขายท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินคาทําลายสุขภาพ 
 โครงการท่ีมีจุดมุงหมายหรือเก่ียวพันกับผลประโยชนทางการเมืองอยางแจงชัด 
 โครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการหาทุน  ใหรางวัล  หรือจัดซ้ือรางวัล  
 โครงการท่ีมีลักษณะธุรกิจหากําไรหรือเปนการลงทุนเพื่อแสวงหากําไร 
 โครงการดานการรักษาพยาบาล  
 โครงการจัดต้ังสํานักงาน หรือโครงการท่ีมีเจตนาหารายไดเขาหนวยงานเปนหลัก  
 โครงการท่ีไมพยายามสรางการมีสวนรวมกับบุคคล หรือหนวยงาน ที่เก่ียวของการรักษาพยาบาล 
 โครงการใหบริการในลักษณะสงเคราะห เชน การจัดซ้ือยา อุปกรณการแพทย ตรวจรางกาย การแจกอาหาร  หรือให

สวัสดิการชวยเหลือตางๆ 
 โครงการท่ีมุงจัดหา ครุภัณฑหรืออุปกรณขนาดใหญ หรือ สิ่งกอสราง เชน รถยนต  อุปกรณออกกําลังกายราคาแพง     

การกอสรางอาคาร  ลานกีฬา การสรางหองฟตเนส ซ้ือคอมพิวเตอร เปนตน 
 

    เงื่อนไขการสนับสนุนทุน เงื่อนไขการสนับสนุนทุน   
1) เมื่อโครงการไดรับอนุมัติทุนแลว  สํานักงานโครงการฯ จะดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารในนามโครงการ  โดยจะโอน

เงินเปนงวดทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาและงบประมาณของแตละโครงการ ตัวอยางเชน  
 โครงการท่ีมีงวดงานงวดเงิน 2 งวด สํานักงานโครงการฯ จะโอนเงินงวดที่ 1 รอยละ 70 และงวดสุดทาย รอยละ 30   
 โครงการท่ีมีงวดงานงวดเงิน 3 งวด  สํานักงานโครงการฯ  จะโอนเงินงวดท่ี 1 รอยละ 30  งวดท่ี 2 รอยละ 40 และ

งวดสุดทาย รอยละ 30 
2) โครงการยอยจะตองนําสงผลงานและรายงานการใชจายเงินตามเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญารับทุน หากนําสงผลงาน  และ

รายงานการใชจายเงินลาชาเกินกําหนด  โดยไมชี้แจงเหตุผล หรือชี้แจงเหตุผลที่ไมมีเหตุผลอันควร สํานักงานโครงการฯ    

จะปรับเปนรายวันตามท่ีระบุในสัญญารับทุน และอาจเรียกเงินท่ีสนับสนุนไปแลวคืนท้ังหมด รวมท้ังขอสงวนสิทธิ์ในการ

บันทึกประวัติการรับทุนในฐานะที่ไมใหความรวมมือ  และไมใหการสนับสนุนอีกตอไป 
 
 
 
 
 
 

/คําแนะนําสําคญั...  
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คําแนะนําสําคัญในการเสนอโครงการ 
1) กรุณาตรวจสอบวาโครงการและองคกรของทานเขาขายการสนับสนุนทุนตามวัตถุประสงคของ สํานักงานโครงการฯ  

และผูเสนอโครงการ/องคกรที่เสนอโครงการม่ันใจวาจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนของสํานักงานโครงการฯ           

ไดครบถวน 
2) หากสงสัย หรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติมควรหารือกับเจาหนาที่สํานักงานโครงการฯ  ที่รับผิดชอบกอนสงโครงการฯ

โทร 0-2241-9000 ตอ 4132 -4133 (นางสาวนิลวรรณ ทุนคุมทอง, นางสาวนิศาชล ใจแกว) 
3) เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาสนับสนุนโครงการยอย กรุณาใชแบบเสนอโครงการของสํานักงานโครงการฯ  

เทานั้น และเสนอตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ภายในวันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2552  
4) สํานักงานโครงการฯ จะไมพิจารณาอนุมัติกิจกรรมยอนหลัง  ในกรณีที่โครงการยอยดําเนินงานไปแลว ไมวากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น 

5) ผูขอทุนควรเสนอรายละเอียดโครงการใหมากที่สุด “โดยไมปดบัง”  เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  
6) คณะกรรมการจะพิจารณาการใหทุนตามเกณฑ  โดยจะรวมถึงการเปรียบเทียบโครงการตางๆ ที่ขอทุนเขามาภายใน

รอบเดียวกันดวย  เพื่อใหการสนับสนุนทุน บังเกิดผลประโยชนคุมคาท่ีสุด ภายใตวงเงินท้ังหมดท่ีจัดสรรไวสําหรับ      

แตละรอบ 
 
วิธีเสนอโครงการ    

1) ใชแบบเสนอโครงการที่สํานักงานโครงการฯ กําหนดใหเทาน้ัน และเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนด ภายในวันศุกรที่     

1 พฤษภาคม 2552 หากพนกําหนดถือวาทานสละสิทธิ์  

2) สงรายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ชุด  ตาม “แบบเสนอโครงการ” สงทางไปษรณีย และสงไฟลแบบเสนอโครงการยอย
ของทานมาท่ี email : thailocalsport@yahoo.com หรือ thailocalsport@hotmail.com 

3) สงเอกสารแนบเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา  จํานวน 1 ชุด  ไดแก 
3.1   ประวัติ ผลงาน และประสบการณที่เก่ียวของกับเน้ือหาโครงการที่เสนอ ของผูรับผิดชอบโครงการ และ

ทีมงานโดยยอ (ประมาณ 1-2 หนา)   
3.2   กิจกรรม/ผลงานดานสรางเสริมสุขภาพ ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา โดยสังเขป พรอมรูปถาย  
3.3   แผนท่ีขององคกรของทาน และแผนท่ีในพื้นที่ดําเนินงาน 

              หมายเหตุ กรุณาดาวนโหลดเอกสารที่ www.thailocaladmin.go.th                          
    ที่หัวขอ “หนังสือราชการ สถ.” หรือ “คุณภาพชีวิต คุณภาพทองถ่ิน”  

   พิมพเอกสารโครงการและตรวจสอบความครบถวนของเอกสารกอนสงสํานักงานโครงการฯ      
ที่อยู  (กรุณาตัดสวนนี้ติดหนาซองเอกสารเพื่อสงเสนอโครงการ)  

 

เสนอโครงการ) 

 

นายธีรพัฒน คัชมาตย (ผูจัดการสํานักงานโครงการฯ) 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน วังสุนันทา  
ถ.นครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

                                    (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thailocalsport@yahoo.com
mailto:thailocalsport@hotmail.com
http://www.thailocaladmin.go.th/


แบบเสนอโครงการยอย 
ตามโครงการสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยการสนับสนุนของสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ชื่อโครงการ ............................................................................................................................................. 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ................................................................................................................ 
ผูรับผิดชอบโครงการ...........................................................เลขที่บัตรประชาชน...................................... 
ที่ทาํงาน  ................................................................................................................................................. 
โทรศัพท ...................................................................โทรสาร ................................................................. 
ระยะเวลาดําเนินการ ............................................................................................................................... 
งบประมาณทีข่อจากสํานักงานโครงการฯ ............................................................................................... 
งบประมาณทีไ่ดรับสมทบจากแหลงอ่ืน ................................................................................................... 
รายละเอียดงบประมาณ  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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