ภาคผนวก
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ภาคผนวก
พระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
เป/นป0ที่ ๕๖ ในรัชกาลป2จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศว7า
โดยที่เป/นการสมควรใหมีกฎหมายว7าดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังต7อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้เรี ยกว7 า “พระราชบัญญั ติก องทุ นสนับสนุ นการสรางเสริ ม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔”
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มาตรา ๒1[๑] พระราชบั ญ ญั ตินี้ใ หใชบั ง คั บ ตั้ ง แต7 วันถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป/นตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สุรา” หมายความว7า สุราตามกฎหมายว7าดวยสุรา
“ยาสูบ” หมายความว7า ยาสูบตามกฎหมายว7าดวยยาสูบ
“ภาษี” หมายความว7า ภาษีตามกฎหมายว7าดวยสุราและค7าแสตมปKยาสูบตาม
กฎหมายว7าดวยยาสูบ
“สรางเสริมสุขภาพ” หมายความว7า การใด ๆ ที่มุ7งกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคลมีสุข
ภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่จะนําไปสู7
การมีร7างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณO อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี
“กองทุน” หมายความว7า กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว7า คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน
“ผูจัดการ” หมายความว7า ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว7าการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน
มาตรา ๕ ใหจั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ นหนึ่ ง เรี ยกว7 า “กองทุ นสนั บ สนุ น การสรางเสริ ม
สุขภาพ”
ใหกองทุนเป/นนิติบุคคลมีวัตถุประสงคO ดังต7อไปนี้
(๑) ส7งเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพ
แห7งชาติ
(๒) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่ง
อื่นที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแก7ประชาชนทุกระดับ
(๓) สนั บสนุ นการรณรงคO ใหลดบริ โภคสุ รา ยาสู บ หรื อสารหรื อสิ่ ง อื่ นที่ทํา ลายสุ ขภาพ
ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝUกอบรม หรือดําเนินการใหมีการประชุม
เกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๕) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคOกรเอกชน
องคOกรสาธารณประโยชนO ส7วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน7วยงานอื่นของรัฐ
(๖) สนับสนุนการรณรงคOสรางเสริมสุขภาพผ7านกิจกรรมต7าง ๆ ในลักษณะที่เป/นสื่อเพื่อให
ประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาว7างใหเป/นประโยชนOและลดบริโภคสุรา ยาสูบหรือสารหรือสิ่ง
อื่นที่ทําลายสุขภาพ
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มาตรา ๖ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยOสิน ดังต7อไปนี้
(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑
(๒) เงินและทรัพยOสินที่ไดรับและโอนมาตามมาตรา ๔๓
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงิ นอุ ดหนุ นจากภาคเอกชนหรื อ องคO ก รอื่ น รวมทั้ ง จากต7 า งประเทศหรื อ องคO ก าร
ระหว7างประเทศ และเงินหรือทรัพยOสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ค7าธรรมเนียม ค7าบํารุง ค7าตอบแทน ค7าบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยOสินของกองทุน
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม7อยู7ภายใตบังคับแห7งกฎหมายว7าดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายว7 า ดวยแรงงานสั ม พั น ธO กฎหมายว7 า ดวยแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธO กฎหมายว7 า ดวยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว7าดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผูจัดการ เจาหนาที่ และลูกจางของกองทุนตองไดรับ
ประโยชนOตอบแทนไม7 นอยกว7 าที่กําหนดไวในกฎหมายว7าดวยการคุ มครองแรงงาน กฎหมายว7า ดวยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว7าดวยเงินทดแทน
มาตรา ๘ ใหกองทุนมีสํานักงานใหญ7ในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต7าง ๆ ภายในขอบแห7งวัตถุประสงคOตามมาตรา
๕ และอํานาจเช7นว7านี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต7าง ๆ
(๒) ก7อตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) หาผลประโยชนOจากทรัพยOสินของกองทุน
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(๔) เผยแพร7ขอมูลและประชาสัมพันธOเพื่อรณรงคOใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของการ
บริ โ ภคสุ ร า ยาสู บ หรือ สารหรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ ทํ าลายสุ ข ภาพ และสรางเสริ มสุ ขภาพ ตลอดจนเผยแพร7 แ ละ
ประชาสัมพันธOกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคO
ของกองทุน
มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเป/นหน7วยงานของรัฐที่ไม7เป/นส7วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว7าดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไม7ตองนําส7งเป/นรายไดของแผ7นดิน
มาตรา ๑๑ ใหกองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมาย
ว7าดวยสุราและกฎหมายว7าดวยยาสูบ ในอัตรารอยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว7า
ดวยสุราและกฎหมายว7าดวยยาสูบ
ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางคO
ใหป2ดทิ้ง
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนOในการจัดเก็บและส7งเงินบํารุงกองทุน
(๑) ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป/นผูดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนเพื่อ
นํา ส7ง เป/นรายไดของกองทุน โดยไม7 ตองนํ า ส7งกระทรวงการคลัง เป/ นรายไดแผ7 นดิน ทั้ ง นี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังกําหนด
(๒) เงินบํารุงกองทุนใหถือเป/นภาษี แต7ไม7ใหนําไปรวมคํานวณเป/นมูลค7าของภาษี
มาตรา ๑๓ ใหผู มีห นาที่ เ สี ยภาษี ตามกฎหมายว7 า ดวยสุ ราและกฎหมายว7 า ดวยยาสู บมี
หนาที่ ส7ง เงิ นบํ า รุ ง กองทุ น ตามอั ต ราที่ กํ า หนดตามมาตรา ๑๑ พรอมกั บ การชํ า ระภาษี ตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังกําหนด

123

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายว7าดวยสุราและกฎหมายว7าดวยยาสูบ
ไดรับการยกเวนหรือคืนภาษี ใหไดรับการยกเวนหรือคืนเงินบํารุงกองทุนดวย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว7าการ
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีหนาที่ส7งเงินบํารุงกองทุนไม7ส7งเงินบํารุงกองทุนหรือส7งภายหลัง
ระยะเวลาที่ กํ า หนด หรื อ ส7 ง เงิ น บํ า รุ ง กองทุ น ไม7 ค รบตามจํ า นวนที่ ต องส7 ง นอกจากจะมี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบั ญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสองต7อเดือนของจํานวนเงินที่ไม7ส7ง หรือส7 งภายหลั ง
ระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่ส7งขาดไป แลวแต7กรณี นับแต7วันครบกําหนดส7งจนถึงวันที่ส7งเงินบํารุง
กองทุน แต7เงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและใหถือว7าเงินเพิ่มนี้เป/นเงินบํารุงกองทุน
ดวย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหนับเป/นหนึ่งเดือน
มาตรา ๑๖ ใหกองทุ น มี อํ า นาจจ7 า ยเงิ น จากกองทุ น ตามหลั ก เกณฑO แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกําหนด เป/นค7าใชจ7ายดังต7อไปนี้
(๑) ค7าใชจ7ายในการดําเนินงานของกองทุน
(๒) ค7าใชจ7ายในการทํากิจกรรมตามมาตรา ๕ และมาตรา ๙
(๓) ค7าใชจ7ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑOที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๒
การบริหารกิจการของกองทุน
มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว7า “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป/นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว7าการกระทรวงสาธารณสุข เป/นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะรั ฐมนตรีแ ต7 ง ตั้ ง จากผู ซึ่ ง มี คุ ณวุ ฒิ ตาม (๕) เป/ นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหน7ง ไดแก7 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห7งชาติ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงการคลังผูแทนกระทรวงคมนาคม
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน* ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
และผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต7งตั้งจากผูซึ่งไดรับการสรรหาจากผูมีความรู
ความสามารถและประสบการณOดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การสื่อสารมวลชนการศึกษา
การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเป/นผูปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชนจํานวนไม7นอยกว7ากึ่งหนึ่ง
ใหผูจัดการเป/นกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแต7งตั้งเจาหนาที่ของกองทุนเป/น
ผูช7วยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ หเป/ น ไปตามหลั ก เกณฑO วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๑๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะตองหาม
ดังต7อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม7เกินเจ็ดสิบป0บริบูรณO
(๓) ไม7เป/นบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไม7เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต7เป/นโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม7 เ ป/ น ผู ดํ า รงตํ า แหน7 ง ในทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาทองถิ่ นหรื อ ผู บริ ห ารทองถิ่ น
กรรมการหรื อผู ดํ า รงตํ า แหน7 ง ที่รั บ ผิ ดชอบในการบริ หารพรรคการเมื อง ที่ ปรึ กษาพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
(๖) ไม7เป/นผูมีพฤติกรรมที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคOของกองทุนตามมาตรา ๕
(๗) ไม7เป/ นผู มี ส7วนไดเสียในกิ จการที่ ก ระทํากั บกองทุน หรื อในกิจการที่ ขัดหรือ แยงกั บ
วัตถุประสงคOของกองทุน หรือไดรับประโยชนOในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคOของกองทุนทั้งนี้ ไม7ว7า
โดยทางตรงหรือทางออม เวนแต7เป/นผูดําเนินกิจการอันเป/นสาธารณประโยชนOและมิไดแสวงหากําไร
มาตรา ๑๙ กรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน7 ง คราวละสามป0 ใ นกรณี ที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหน7งก7อนวาระ ใหมีการแต7งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหน7งที่ว7างลง
เวนแต7วาระของกรรมการจะเหลือไม7ถึงเกาสิบวัน และใหผูไดรับแต7งตั้งแทนตําแหน7งที่ว7าง อยู7ในตําแหน7ง
เท7ากับวาระที่เหลืออยู7ของกรรมการซึ่งไดแต7งตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแต7งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม7 กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ง พนจากตํ า แหน7 งตามวาระนั้ นอยู7 ในตํ าแหน7 งเพื่ อ ดํ า เนินการต7 อไปจนกว7 า
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแต7งตั้งใหม7เขารับหนาที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหน7งตามวาระ
อาจไดรับแต7งตั้งอีกได
มาตรา ๒๐ นอกจากการพนจากตําแหน7งตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหน7ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพร7องต7อหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย7อน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอย7างหนึ่งอย7างใดตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกองทุนใหดําเนินกิจการใหเป/นไป
ตามวัตถุประสงคOที่กําหนดไวในมาตรา ๕ อํานาจหนาที่เช7นว7านี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของกองทุน
(๒) ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป0 แผนการเงินและงบประมาณประจําป0
ของสํานักงาน
(๓) กําหนดหลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงินที่จะใหการสนับสนุนกิจกรรมในดานต7าง ๆ
(๔) ระดมการจัดหาทุน
(๕) ควบคุ มดู แลการดํ า เนิ นงานและการบริ ห ารงานทั่ วไป ตลอดจนออกระเบี ยบหรื อ
ขอบังคับของกองทุนในเรื่องดังต7อไปนี้
(ก) การจัดแบ7 งส7 วนงานภายในของสํานั กงานกองทุ น และขอบเขตหนาที่ ของส7 วนงาน
ดังกล7าว
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(ข) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการและหลักเกณฑOการสรรหาผูจัดการ
(ค) การกําหนดตําแหน7ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน7งของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุน
(ง) กําหนดอัตราเงินเดือน ค7าจาง และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต7งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัยการออก
จากตําแหน7ง การรองทุกขOและการอุทธรณOการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุนรวมทั้งวิธีการ
และเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยOสินของกองทุน รวมทั้งการบัญชี
และการจําหน7ายทรัพยOสินจากบัญชีเป/นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนOอื่นแก7เจาหนาที่และลูกจางของกองทุน
(ซ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
(๖) เสนอรายงานประจํ า ป0 แ ละความเห็ น ต7 อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารใหเป/ น ไปตาม
วัตถุประสงคOของกองทุน
(๗) กระทําการอื่นใดที่จําเป/นหรือต7อเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคOของกองทุน
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไม7นอยกว7ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป/นองคOประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไม7มาประชุมหรือไม7อาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง เป/นประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม7มาประชุม
หรื อไม7 อาจปฏิ บัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเป/นประธานในที่ ประชุ ม ถารองประธาน
กรรมการทั้งสองคนไม7มาประชุมหรือไม7อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป/นประธาน
ในที่ประชุม
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ในการปฏิ บั ติ ห นาที่ กรรมการผู ใดมี ส7 ว นไดเสี ย โดยตรงหรื อ โดยออมในเรื่ อ งที่
คณะกรรมการพิจารณา ใหกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบและใหที่ประชุมพิจารณาว7ากรรมการผูนั้น
สมควรจะอยู7ในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นไดหรือไม7 ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเท7ากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป/นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๓ คณะกรรมการมีอํานาจแต7งตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญใหเป/นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ และมีอํานาจแต7งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายไดการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
หรือประโยชนOตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑOที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๕ ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเป/นผูแต7งตั้งผูจัดการตองเป/นผู
สามารถทํางานใหแก7กองทุนไดเต็มเวลา และตองเป/นผูที่มีคุณสมบัติและไม7มีลักษณะตองหาม ดังต7อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม7เกินหกสิบป0บริบูรณOในวันที่ไดรับการแต7งตั้ง
(๓) เป/นผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณOเหมาะสมกับกิจการของกองทุน
(๔) ไม7มีลักษณะตองหามอย7างหนึ่งอย7างใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๒๖ ผูจัดการมีวาระอยู7ในตําแหน7งคราวละสี่ป0 และอาจไดรับแต7งตั้งอีกไดแต7ตองมี
คุณสมบัติและไม7มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ ในวันที่ไดรับแต7งตั้งใหดํารงตําแหน7งใหม7ดวย แต7จะดํารง
ตําแหน7งติดต7อกันเกินสองวาระไม7ได
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มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหน7งตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหน7งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหว7างคณะกรรมการกับผูจัดการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพร7องต7อหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย7อน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเป/นผูจัดการตามมาตรา ๒๕ มติของ
คณะกรรมการใหผูจัดการออกจากตําแหน7งตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม7นอยกว7าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการเท7าที่มีอยู7 ไม7นับรวมผูจัดการ
มาตรา ๒๘ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังต7อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของกองทุนใหเป/นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคOของกองทุน
(๒) ศึกษา วิเคราะหO และประเมินผลการดําเนินการของกองทุน รวมทั้งเสนอเปbาหมาย
แผนงาน โครงการ แผนการดําเนินงานประจําป0ของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจําป0ต7อ
คณะกรรมการ
(๓) จัดทํารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป0
(๔) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางของกองทุนใหเป/นไปตาม
ระเบียบขอบังคับ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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มาตรา ๒๙ ผูจัดการตองรับผิดชอบต7อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเป/นผูแทนของกองทุน เพื่อการนี้ผูจัดการ
จะมอบอํานาจใหบุ คคลใดปฏิ บัติงานเฉพาะอย7 างแทนก็ได แต7ตองเป/นไปตามขอบังคับที่ คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเป/นผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนOตอบแทนอื่นของ
ผูจัดการ
มาตรา ๓๑ เจาหนาที่และลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติ และไม7มีลักษณะตองหาม
ดังต7อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม7ต่ํากว7าสิบแปดป0บริบูรณOและไม7เกินหกสิบป0บริบูรณO
(๓) สามารถทํางานใหแก7กองทุนไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณOเหมาะสมกับวัตถุประสงคOและอํานาจหนาที่ของกองทุน
(๕) ไม7เป/นขาราชการหรือลูกจางของส7วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน7วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส7วนทองถิ่น
(๖) ไม7ดํารงตําแหน7งใด ๆ ในหางหุนส7วน บริษัท หรือองคOการที่ดําเนินธุรกิจที่ขัดหรือแยง
กับวัตถุประสงคOของกองทุน
(๗) ไม7มีลักษณะตองหามอย7างหนึ่งอย7างใดตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
มาตรา ๓๒ เจาหนาที่หรือลูกจางของกองทุนพนจากตําแหน7งเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอย7างหนึ่งอย7างใดตามมาตรา ๓๑
(๔) ถูกใหออกเพราะไม7ผ7านการประเมินผลงาน
(๕) ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะผิดวินัย
กรณีตาม (๔) และ (๕) ใหเป/นไปตามหลักเกณฑOและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดมาตรา
๓๓ การบัญชีของกองทุนใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑOที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอย7างนอยป0ละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีเจาหนาที่ของกองทุนทําหนาที่เป/นผูตรวจสอบภายในและให
รับผิดชอบขึ้นตรงต7อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๕ ใหกองทุนจัดทํางบการเงินซึ่งอย7างนอยตองประกอบดวย งบดุล และบัญชีทํา
การส7งผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต7วันสิ้นป0บัญชีทุกป0
ในทุกรอบป0 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผ7นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต7งตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ7นดินเป/นผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจ7ายเงิน
และทรั พ ยO สินของกองทุ น โดยใหแสดงความคิ ดเห็ นเป/ นขอวิ เ คราะหO ว7า การใชจ7 า ยดั ง กล7 า วเป/ นไปตาม
วัตถุประสงคO ประหยัด และไดผลตามเปbาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต7อ
คณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต7างๆ ของ
กองทุน สอบถามผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจางของกองทุน และเรียกใหส7งสรรพสมุด
บัญชีและเอกสารหลักฐานต7าง ๆ ของกองทุนเป/นการเพิ่มเติมไดตามความจําเป/น
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มาตรา ๓๖ ใหกองทุ นทํา รายงานประจํ าป0 เสนอคณะรั ฐมนตรี สภาผู แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต7วันสิ้นป0บัญชี รายงานนี้ใหกล7าวถึงผลงานของกองทุน
ในป0ที่ล7วงมาแลว พรอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี

หมวด ๓
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
มาตรา ๓๗ ใหมี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงานของกองทุ น จํ า นวนเจ็ ด คน
ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะ
ของรัฐมนตรีว7าการกระทรวงการคลังแต7งตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณOดานการเงิน
การสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเป/นผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผล
จํานวนไม7นอยกว7าสองคน ใหคณะกรรมการประเมินผลแต7งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป/นเลขานุการ
ใหนํา มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบัง คับ กั บ
กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังต7อไปนี้
(๑) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะต7อคณะกรรมการในทุกรอบป0 ให
คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได
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มาตรา ๓๙ ในการปฏิ บั ติหนาที่ ตามพระราชบั ญญั ตินี้ คณะกรรมการประเมิ นผลอาจ
แต7งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการ
อย7างหนึ่งอย7างใดไดตามที่เห็นสมควร
ใหนํามาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผูมีหนาที่ส7งเงินบํารุงกองทุนผูใดไม7ส7งเงินบํารุงกองทุน หรือส7งเงินบํารุงกองทุน
ไม7ครบตามจํานวนที่ตองส7ง ตองระวางโทษจําคุกไม7เกินหนึ่งป0 หรือปรับตั้งแต7หาเท7าถึงยี่สิบเท7าของเงินบํารุง
กองทุนที่จะตองนําส7ง หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป/นนิติบุคคลให
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต7จะพิสูจนOไดว7าการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
ยินยอมดวย
มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
คดีตามกฎหมายว7าดวยสุรา และกฎหมายว7าดวยยาสูบ มาใชบังคับการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๓ เมื่อไดมีการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือว7าการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคOของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสนับสนุน
การสรางเสริ มสุข ภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เสร็ จสิ้ นลงแลว และใหรั ฐมนตรี ผูรัก ษาการตามพระราชกฤษฎี ก า
ดังกล7าวดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แห7งพระราชบัญญัติองคOการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติ
การดําเนินการของสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในราชกิจจานุเบกษา ใหโอนบรรดากิจการ
ทรั พ ยO สิน สิ ทธิ หนี้สิน เงิ นงบประมาณ รายได และผู ปฏิบั ติง านของสํ า นั กงานสนั บสนุ นการสรางเสริ ม
สุขภาพตามพระราชกฤษฎีก าจั ดตั้ งสํานักงานสนั บสนุนการสรางเสริมสุ ขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเป/นของ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔ ใหผูจัดการสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งดํารงตําแหน7งอยู7ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการแต7งตั้งผูจัดการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไม7เกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต7วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา๑๗ (๑)
(๒) และ ๔) และใหผู ปฏิ บัติหนาที่ผูจั ดการตามมาตรา ๔๔ เป/ นกรรมการและเลขานุ การปฏิ บัติหนาที่
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก7อนจนกว7าจะมีการแต7งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๑๗ (๓) และ (๕) ซึ่งตองไม7เกินเกาสิบวันนับแต7วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในการดําเนินการแต7งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการตามมาตรา ๑๗
(๑) (๒) และ (๔) กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต7งตั้ง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ว7าดวยการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพยOสินของกองทุน
พ.ศ. ๒๕๔๗2[๑]
โดยที่เป/นการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ว7าดวย
การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพยOสินของกองทุนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และ ๒๑ (๕) (ฉ)
แห7งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีมติใหออก
ขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกว7า “ขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ว7าดวยการเงิน
การบัญชี การพัสดุและทรัพยOสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต7วันถัดจากวันประกาศเป/นตนไป และใหยกเลิกขอบังคับ
สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ว7าดวยการเงินและทรัพยOสิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอบังคับสํานักงาน
สนั บ สนุ น การสรางเสริ ม สุ ข ภาพ ว7 า ดวยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ และบรรดาระเบี ย บประกาศ คํ า สั่ ง
หลั กเกณฑOห รือ วิ ธีก ารที่ ออกตามขอบั ง คั บดั ง กล7 า วขางตน ซึ่ งอนุ โ ลมใชตามมติ ที่ประชุ ม คณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“พระราชบัญญัติ” หมายความว7า พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔
“กองทุน” หมายความว7า กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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“ประธานกรรมการ” หมายความว7า ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
“คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“สํานักงาน” หมายความว7า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“ผูจัดการ” หมายความว7า ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความว7า เจาหนาที่และลูกจางผูปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
“ป0บัญชี” หมายความว7า ระยะเวลาตั้งแต7วันที่ ๑ ตุลาคมของป0หนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของป0ถัดไป และใหใช พ.ศ. ของป0ถัดไปเป/นชื่อของป0บัญชีนั้น
“งบประมาณรายจ7าย” หมายความว7า จํานวนเงินอย7างสูงที่อนุญาตใหจ7ายหรือก7อหนี้
ผูกพันไดตามวัตถุประสงคOและในระยะเวลาที่กําหนดในแต7ละป0บัญชี
“พัสดุ” หมายความว7า วัสดุ ครุภัณฑO ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และการจาง เวนแต7ขอบังคับนี้
กําหนดไวเป/นอย7างอื่น
“การพัสดุ” หมายถึ ง การจัดทํา เอง การซื้อ การจาง การเช7า การจําหน7าย และการ
ประกันภัย
ขอ ๔ ใหผูจัดการเป/นผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(๑) ออกระเบี ย บ คํ า สั่ ง หลั ก เกณฑO และวิ ธีก าร เพื่ อ ประโยชนO ใ นการปฏิ บัติ การตาม
ขอบังคับนี้
(๒) มอบอํานาจที่เป/นของผูจัดการตามขอบังคับนี้ใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
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(๓) ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑO และวิธีการที่ออกตามขอบังคับนี้ใน
กรณีที่เห็นสมควร
ขอ ๕ ในกรณีที่สํานักงานมีป2ญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหประธานกรรมการเป/นผู
วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
กองทุนและรายได
ขอ ๖ ใหกองทุนตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๕ เป/นทุนหมุนเวียนและใชจ7ายสําหรับการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคOในมาตรา ๕ โดยกองทุนประกอบดวย
(๑) เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๑๑ แห7งพระราชบัญญัติ
(๒) เงินและทรัพยOสินที่ไดรับและโอนตามมาตรา ๔๓ แห7งพระราชบัญญัติ
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงิ นอุ ดหนุ นจากภาคเอกชนหรื อ องคO ก รอื่ น รวมทั้ ง จากต7 า งประเทศหรื อ องคO ก าร
ระหว7างประเทศ และเงินหรือทรัพยOสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ค7าธรรมเนียม ค7าบํารุง ค7าตอบแทน ค7าบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยOสินของสํานักงาน
ขอ ๗ ใหสํ า นั กงานเป/ นผู รั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารกองทุ นใหเป/ นไปตามแผนขอบั ง คั บ
ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ
ขอ ๘ สํานักงานอาจจัดหาผลประโยชนOจากกองทุน ดังนี้
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(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๒) ซื้อพันธบัตร หรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตั๋วเงินคลัง
(๔) นําฝากธนาคารที่เป/นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยO
(๕) ซื้อ ตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรื อของเอกชนที่มี ฐานะมั่นคงโดยมี
ธนาคารอาวัล
(๖) วิธีการอื่นๆ ที่คณะกรรมการอนุมัติ
ขอ ๙ ใหสํานักงานนําหลักทรัพยO รายไดที่ไดมาทุกประเภทเขากองทุน และจะหักไวใชจ7าย
เพื่อการใดก7อนนําเขากองทุนไม7ได
ขอ ๑๐ การรับเงินทุกประเภท ยกเวนเงินงบประมาณแผ7นดิน จะตองออกใบเสร็จรับเงินไว
เป/นหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินตองเป/ นไปตามที่สํานักงานกํา หนด โดยมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียง
ตามลํ า ดั บ ไวทุ กฉบั บ และมี ทะเบี ยนคุ ม ใบเสร็ จรั บเงิ น และหลั ก ฐานการเบิ กใบเสร็ จ รั บ เงิ นที่ สามารถ
ตรวจสอบได
ขอ ๑๑ ใหสํานักผูจัดการเป/นผูจัดเก็บเงินทุกประเภท และใหนําเงินที่ไดมาฝากธนาคารใน
วันนั้นหรืออย7างชาภายใน ๒ วันทําการถัดจากวันที่ไดรับ
ขอ ๑๒ ใหสํานักผูจัดการเก็บเงินสดในมือสํารองจ7ายไดไม7เกินหาหมื่นบาทถวนต7อวัน เวน
แต7เงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจ7ายเฉพาะกิจเป/นคราวๆ ไป ในกรณีที่มีความจําเป/นตองเก็บเงินสํารองจ7ายสูงกว7า
วงเงินดังกล7าวใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
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หมวด ๒
รายจ7าย
ขอ ๑๓ รายจ7ายของกองทุนแบ7งเป/นประเภทต7างๆ ดังนี้
(๑) รายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน ไดแก7
ก. ค7 า ใชจ7 า ยดํ า เนิ น การ ไดแก7 เงิ น เดื อ น ค7 า จาง ค7 า ตอบแทน ค7 า ใชสอยและวั ส ดุ ค7 า
สาธารณูปโภค ค7าสวัสดิการ และค7าใชจ7ายอื่นๆ
ข. รายจ7ายลงทุนเพื่อดําเนินการปกติ ไดแก7 รายจ7ายลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินสิ่งก7อสราง
หรือครุภัณฑO
ค. ค7าใชจ7ายอื่นในกิจกรรมต7างๆ ของสํานักงาน
(๒) รายจ7ายสนับสนุนโครงการที่เป/นภารกิจของสํานักงาน ไดแก7
ก. ทุนสนับสนุนโครงการ
ข. ทุนอุดหนุนและค7าจางเหมาดําเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา สํารวจ และดําเนินกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการทํางาน
ค. ค7าใชจ7ายในการพัฒนา การบริหาร หรือกํากับ โครงการ
ง. รายจ7ายอื่นๆ ที่ผูจัดการเห็นสมควร
(๓) รายจ7ายเพื่อการบริหารกองทุน
(๔) รายจ7ายลงทุนเพื่อจัดหาประโยชนOตามขอ ๘
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รายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานตาม (๑) จะตองไม7เกินรอยละสิบของงบประมาณ
รายจ7 า ยประจํ า ป0 ข องสํ า นั ก งาน เวนแต7 ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป/ น หรื อ มี เ หตุ อั น สมควร ก็ ใ หขออนุ มั ติ
คณะกรรมการก7อน
ขอ ๑๔ ประเภทรายจ7ายเพื่อการบริหารจัดการสํานักงานแบ7งเป/นหมวด ไดแก7
(๑) หมวดเงินเดือนและค7าจางประจํา
(๒) หมวดค7าตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
(๓) หมวดค7าสาธารณูปโภค
(๔) หมวดค7าครุภัณฑO ที่ดิน และสิ่งก7อสราง
(๕) หมวดรายจ7ายอื่นๆ
ขอ ๑๕ ใหผูจัดการมีอํานาจอนุมัติการสั่งจ7ายเงินเพื่อใหมีการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม
หรือการจัดซื้อจัดจาง โดยใหเป/นไปตามผลการอนุมัติในแต7ละลําดับชั้นของหลักเกณฑOและวิธีการในการ
จัดสรรงบประมาณที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ใหคํานึงถึงการจ7ายเงินเพื่อใหมีการดําเนินงานตลอดจนการ
ติดตามควบคุมผลงานอย7างมีประสิทธิภาพ
ขอ ๑๖ การเบิกจ7ายเงินใหเป/นไปตามระเบียบที่ผูจัดการกําหนด
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หมวด ๓
ทรัพยOสิน
ขอ ๑๗ สํานักงานมีทรัพยOสินประเภทต7างๆ ดังนี้
(๑) ทรั พ ยO สิน หมุ น เวี ยน ไดแก7 เงิน สด หรื อ ทรั พ ยO สินอื่ นที่ มีเ หตุ ผลคาดหมายไดว7 า จะ
เปลี่ยนเป/นเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไป ระหว7างรอบระยะเวลาดําเนินงานปกติของสํานักงานเช7นเงินฝาก
ธนาคาร และหนี้สิน เป/นตน
(๒) ทรัพยOสินถาวร ไดแก7 ทรัพยOสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดําเนินกิจการและใชได
นานเกิ น กว7 า หนึ่ ง รอบระยะเวลาดํ า เนิน งานตามปกติ แต7 มิ ไ ดมี ไ วเพื่ อขาย เช7 น ที่ ดิ น สิ่ งปลูก สรางและ
ครุภัณฑO เป/นตน
(๓) ทรัพยOสินอื่นๆ ไดแก7 ทรัพยOสินที่ไม7อาจจัดเขาเป/นทรัพยOสินหมุนเวียนหรือทรัพยOสิน
ถาวรได เช7น ทรัพยOสินทางป2ญญา ลิขสิทธิ์ เงินประกัน เงินมัดจํา และเงินลงทุนระยะยาวเป/นตน
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี และทะเบียนทรัพยOสินไวเป/น
หลักฐานใหอยู7ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได
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หมวด ๔
การงบประมาณ
ขอ ๑๙ ใหสํานั กงานจัดทํา แผนงบประมาณเป/นประจํ าทุกป0ตามหลักเกณฑO และวิ ธีการ
จัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๐ เงินกองทุนที่จะนํามาใชจ7ายในแต7ละป0บัญชี ใหสํานักงานจัดทํางบประมาณรายรับ
รายจ7ายประจําป0 เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใชเป/นงบประมาณในป0บัญชีนั้นๆ
ขอ ๒๑ การโอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงรายการ ประเภทรายจ7 า ยเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สํานักงานภายในหมวดรายจ7าย หรือการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ7ายโดยไม7เพิ่มวงเงินงบประมาณ ใหผูจัดการ
เป/นผูพิจารณาอนุมัติ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายจ7ายสนับสนุนโครงการ และรายจ7ายเพื่อการบริหารกองทุน
ใหเป/นไปตามหลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ที่คณะกรรมการ
กําหนด
ในกรณีที่การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เกินกว7าวงเงินที่คณะกรรมการไดอนุมัติไวใหขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ ๒๒ ในกรณีตั้งงบประมาณรายจ7ายประจําป0 เพิ่มเติมระหว7างป0 ใหผูจั ดการนํา เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๒๓ ค7าใชจ7ายที่เกิดขึ้นในป0บัญชีใด ใหเบิกจ7ายจากงบประมาณภายในป0บัญชีนั้นแต7
หากมีเหตุผลและความจําเป/นจะตองเบิกจ7ายขามป0 ใหถือเป/นรายจ7ายของงบประมาณป0ถัดไป
ขอ ๒๔ การเริ่มโครงการใหม7ที่มีวัตถุประสงคOสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานระหว7างป0
บัญชีใด โดยไดรับเงินสนับสนุนจากองคOการระหว7างประเทศหรือองคOการอื่นๆ ใหผูจัดการดําเนินการตั้ง
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งบประมาณรายจ7 ายประจํ า ป0 นั้นเพิ่ ม เติ ม ไดเท7 า กั บ จํ า นวนเงิ นที่ ไดรั บ การสนั บ สนุ นนั้ นและรายงานให
คณะกรรมการทราบ

หมวด ๕
การเงินและการบัญชี
ขอ ๒๕ ใหสํานักผูจัดการจัดทําบัญชีตามหลักสากล หลักฐานที่ใชในการลงบัญชีจะตองเก็บ
รักษาไวใหเป/นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเก็บรักษาไวไม7นอยกว7าหาป0
ในกรณีที่เป/นหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ7ายเงิน หรือการก7อหนี้ผูกพัน
ทางการเงิน ที่ไม7มีหลักฐานแห7งการก7อหนี้ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิทางการเงินรวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ7ายเงิน หรือการก7อหนี้ผูกพันทางการเงิน ที่หมดความจําเป/นใน
การใชเป/นหลั กฐานแห7งการก7อหนี้ เปลี่ ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับซึ่งสิทธิ ในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนําใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล7าวแลวและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ7นดินหรือบุคคลภายนอกที่ทําหนาที่ตรวจสอบแทนสํานักงานการตรวจเงินแผ7นดินตรวจสอบแลว
ไม7มีป2ญหา หรือเป/นเอกสารที่ไม7มีความจําเป/นตองใชประกอบการตรวจสอบหรือการใดๆ อีก ใหเก็บรักษาไว
อย7างนอยหนึ่งป0 แลวจึงจําหน7าย
ขอ ๒๖ การบันทึกบัญชีใหเป/นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป
ขอ ๒๗ ใหสํานักงานรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้
(๑) ใหสํานักผูจัดการจัดทํารายงาน รับ - จ7าย และเงินคงเหลือประจําเดือนของสํานักงาน
เสนอต7 อ ผู จั ดการภายในวั นที่ ๑๕ ของเดื อ นถั ดไปแลวแจงใหคณะกรรมการทราบนอกจากนี้ ใ หจั ดทํ า
วิเคราะหOรายงานการเงินรายไตรมาสแจงใหคณะกรรมการทราบดวย
(๒) เมื่อสิ้นสุดป0บัญชี ใหสํานักผูจัดการจัดทํางบการเงินเสนอคณะกรรมการภายใน๙๐ วัน
นับแต7วันปfดบัญชีประจําป0บัญชี
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หมวด ๖
การพัสดุ
ขอ ๒๘ ใหผูจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑOการบริหารงาน
พัสดุซึ่งรวมถึงการจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมพัสดุ
ขอ ๒๙ ใหผูจัดการมีอํานาจอนุมัติการจัดหาพัสดุ ในวงเงินครั้งละไม7เกินยี่สิบลานบาทหาก
เกินวงเงินกําหนดใหผูจัดการอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือตามผลการอนุมัติในการจัดซื้อ
จัดจางแลวแต7กรณี
อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ารจั ดหาพั ส ดุ ต ามวรรคหนึ่ ง ใหรวมถึ ง การอนุ มั ติ ยกเลิ ก แกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงต7างๆ ที่เกี่ยวของกับการพัสดุดวย
ขอ ๓๐ ผูจัดการอาจมอบอํานาจในการดําเนินการตามขอ ๒๙ ใหแก7ผูปฏิบัติงานผูใดผูหนึ่ง
ปฏิบัติแทนก็ได โดยคํานึงถึงตําแหน7ง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจเป/นสําคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
จาตุรนตO ฉายแสง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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หลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงิน
เพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ3[๑]
๑. วัตถุประสงคO
เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเป/นไปตามวัตถุประสงคOที่
กํา หนดไวในมาตรา ๕ แห7ง พระราชบัญญัติกองทุ นสนับ สนุ นการสรางเสริมสุขภาพ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ละ

สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) และมาตรา ๒๙
แห7งพระราชบัญญัติดังกล7าว คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพจึงกําหนดหลักเกณฑO
และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมขึ้นไว โดยมีวัตถุประสงคOดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพไดอย7างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อสรางการมีส7วนร7วมของภาคีต7าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๓) เพื่อสรางกระบวนการดําเนินงานที่โปร7งใส และสามารถตรวจสอบได
(๔) เพื่ อ กํ า หนดความสั ม พั นธO ร ะหว7 า งบทบาทหนาที่ ข องคณะกรรมการกองทุ นฯ กั บ
สํานักงาน และภาคีสรางเสริมสุขภาพใหชัดเจน
๒. นิยาม
๒.๑ หลักเกณฑOนี้เรียกว7า “หลักเกณฑOและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘” เรียกย7อว7า “หลักเกณฑO”
๒.๒ ในหลักเกณฑOนี้
(๑) “พระราชบัญญัติ” หมายความว7า พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
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(๒) “กองทุน” หมายความว7า กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๓) “คณะกรรมการ” หมายความว7า คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
(๔) “ประธานกรรมการ” หมายความว7า ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ
(๕) “ผูจัดการ” หมายความว7า ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๖) “เจาหนาที่” หมายความว7า เจาหนาที่ประจําสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพหรือบุคคลที่ผูจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ประจําสํานักงาน
(๗) “สํานักงาน” หมายความว7า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๘) “ภาคี” หมายความว7า ภาคีสรางเสริมสุขภาพ อันอาจเป/นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส7วน
ร7วมในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ หรือมีส7วนร7วมในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการ
(๙) “แผนหลัก” (master plan) หมายความว7า แผนการดําเนินงานของกองทุนตาม
มาตรา ๒๑ (๑) ซึ่งประกอบดวยแผน/แผนงานทั้งหมดของกองทุน โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานในระยะ
สามป0 ระบุถึงเปbาประสงคO (goals) วัตถุประสงคO (objectives) มาตรการหลัก (key measures) ตัวชี้วัด
หลัก (key indicators) และเปbาหมาย (targets) โดยมีการระบุการจัดสรรงบประมาณในระดับแผนดวย
(๑๐) “แผน” (plan) หมายความว7า กลุ7มของแผนงาน (program) ที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สอดคลองกัน อันจะนําไปสู7การบรรลุเปbาหมายที่สําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ
(๑๑) “แผนงาน” (program) หมายความว7า กลุ7มของชุดโครงการ/โครงการซึ่งมีกิจกรรมที่
สัมพันธOกัน เพื่อใหบรรลุเปbาหมายของแผนงาน

147

(๑๒) “ชุดโครงการ” (project package) หมายความว7า กลุ7มของโครงการซึ่ง มี
ความสัมพันธOกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคOของชุดโครงการ
(๑๓) “โครงการ” (project) หมายความว7า กลุ7มของกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธO
กัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคOของโครงการ
(๑๔) “คณะกรรมการบริหารแผน” (steering committee) หมายความว7า คณะบุคคลที่
คณะกรรมการแต7งตั้งขึ้นเพื่อบริหาร กํากับดูแลการพัฒนา และการดําเนินการตามแผนภายใตแผนหลักที่
คณะกรรมการเห็นชอบไวแลว คณะกรรมการบริหารแผนคณะหนึ่ง อาจไดรับมอบหมายใหบริหารแผน
มากกว7าหนึ่งแผนก็ได
(๑๕) “ผูจัดการแผนงาน” (program manager) หมายความว7า บุคคลที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการแผนงานใหบรรลุวัตถุประสงคO
(๑๖) “การทบทวนผลการดําเนินงาน” (program review) หมายความว7า การประเมินผล
การดําเนินงานของแผนหรือแผนงาน เพื่อประโยชนOในการพัฒนาปรับปรุงแผนหรือแผนงาน
๓. แผนหลัก (master plan)
แผนหลักตองสอดคลองกับวัตถุประสงคOของกองทุนตามมาตรา ๕ และกิจการของกองทุน
ตามมาตรา ๙ (๔) แห7งพระราชบัญญัติ
๓.๑ ใหผู จั ด การเสนอแผนหลั กต7 อ คณะกรรมการเพื่ อ ขอความเห็ นชอบก7 อ นสิ้ นเดื อ น
สิงหาคมของทุกป0
๓.๒ ในการพัฒนาแผนหลัก ใหจัดทําเป/นระยะเวลาสามป0 โดยใหปรับปรุงทุกป0เพื่อเสนอ
ต7อคณะกรรมการตามขอ ๓.๑
๓.๓ ใหผูจัดการจัดใหคณะกรรมการบริหารแผนและภาคีต7างๆ ไดมีส7วนร7วมในการพัฒนา
แผนหลักใหมากที่สุด
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๓.๔ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ หากแผนใดมีความจําเป/นในระหว7างป0ที่
จะตองปรั บ ปรุ ง วงเงิ น งบประมาณตามแผนที่ ค ณะกรรมการเห็ น ชอบไวไม7 เ กิ น รอยละสิ บ ของวงเงิ น
งบประมาณแต7ละป0 ใหอยู7ในดุลยพินิจของผูจัดการที่จะดําเนินการได
ในกรณีที่จําเป/นตองปรับปรุงวงเงินงบประมาณเกินกว7ารอยละสิบ ใหผูจัดการเสนอแนว
ทางการปรับปรุงต7อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓.๕ ในระหว7างป0 หากผูจัดการพิจารณาเห็นความจําเป/นตองกําหนดแผนใหม7ภายใตแผน
หลัก ใหผูจัดการเสนอขออนุมัติต7อคณะกรรมการ
๔. คณะกรรมการบริหารแผน
๔.๑ ใหคณะกรรมการแต7งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการ
กองทุนและผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวมแลวไม7เกินสิบคน โดยมีผูจัดการเป/นกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่
พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่ผูจัดการเสนอตามที่ไดปรึกษาหารือกับภาคีที่เกี่ยวของกับแผนนั้นๆ เพื่อ
เป/นคณะกรรมการบริหารแผนคณะต7างๆ จํานวนคณะละเจ็ดถึงสิบหาคนแลวใหผูจัดการเสนอรายชื่อที่ผ7าน
การกลั่นกรองแลวต7อคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบและใหประธานกรรมการลงนามในประกาศแต7งตั้ง
๔.๒ คณะกรรมการบริหารแผนคณะหนึ่งๆ ประกอบดวยกรรมการกองทุนไม7นอยกว7า ๒
คน และบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานดีเด7น และมีประสบการณOจากหลายสาขาที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการตามแผน โดยควรเป/นผูที่ไดรับการยอมรับจากภาคีที่เกี่ยวของกับแผนนั้นๆ
ใหผู จั ด การหรื อ ผู ที่ ผู จั ด การมอบหมายทํ า หนาที่ ก รรมการและเลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการบริหารแผน
๔.๓ ใหคณะกรรมการบริ ห ารแผนมี ว าระปฏิ บั ติ ง านคราวละสามป0 ห รื อ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยเมื่อครบวาระแลวหากยังไม7มีการแต7งตั้งขึ้นใหม7ก็ใหคณะกรรมการบริหารแผน
ชุดเดิมนั้นปฏิบัติหนาที่ไปก7อน
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นอกจากการครบตามวาระแลว ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
แผนจะพนจากหนาที่เมื่อตาย ลาออก หรือเมื่อพนสภาพตามมติของ
คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารแผนจะสิ้นสภาพไปดวยเมื่อแผนที่ดูแลเสร็จสิ้นหรือยุติ
ลง
๔.๔ ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารแผนใหอนุโลมใชความในมาตรา ๒๒ แห7ง
พระราชบั ญญัติ เวนแต7ค ณะกรรมการบริ หารแผนจะมี มติกําหนดแนวปฏิ บัติไวเป/นอื่นโดยไม7ขัดแยงกั บ
หลักการของมาตรา ๒๒
๔.๕ ใหนําขอตกลงว7าดวยจริยธรรมของคณะกรรมการมาใชเป/นหลักการและแนวปฏิบัติ
สําหรับประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารแผนดวยโดยอนุโลม
ใหสํ า นั ก งานแจงถึ ง ขอตกลงว7 า ดวยจริ ย ธรรมแก7 ป ระธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารแผนเป/นลายลักษณOอักษรใหทราบตั้งแต7แรกเริ่มปฏิบัติหนาที่
๔.๖ ใหคณะกรรมการบริหารแผนมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนใหบรรลุผลรวมถึงพัฒนาแผน
ในระยะต7อไปขางหนา โดยสามารถปรับปรุงรายละเอียดของแผนนั้นๆ ได ภายในกรอบงบประมาณของแผน
ที่คณะกรรมการเห็นชอบไว
(๒) พิ จารณาใหทุ นหรื อ พิ จารณาเสนอคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติตามวงเงิ นที่
กําหนดไวในขอ ๗.๖ (๒) และ ๗.๖ (๓)
(๓) แต7งตั้งผูทรงคุณวุฒิเป/นที่ปรึกษาและในกรณีที่สมควรอาจมอบหมายอํานาจหนาที่เพื่อ
กํา กับทิศทางของแผนงานใหเป/นไปตามวั ตถุป ระสงคOแ ละเปbา หมายของแผน แต7ไม7 รวมถึ งการพิจารณา
งบประมาณแก7ชุดโครงการ/โครงการ
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(๔) เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต7งตั้งผูทรงคุณวุฒิทดแทนกรรมการบริหารแผนที่
พนหนาที่ไปดวยสาเหตุใดๆ หรือเสนอเพื่อพิจารณาแต7งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
(๕) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนต7อคณะกรรมการตลอดจนจัดใหมี
การประเมินผลตามขอ ๘.๓ ถึงขอ ๘.๗
(๖) พิจารณาปรับปรุงจัดสรรเงินภายในวงเงินที่กําหนดไวในแผนนั้นๆตามความเหมาะสม
(๗) ดําเนินงานอื่นใดที่จําเป/นเพื่อใหการดําเนินงานตามแผน บรรลุผลสําเร็จ
๔.๗ ใหผูจัดการจัดใหมีการประชุมร7วมกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
แผนคณะต7 า งๆ เพื่ อ ประโยชนO ใ นการเรี ยนรู ร7 ว มกั นและต7 อ การบู ร ณาการของแผนหลั ก ของกองทุ นใน
ภาพรวม โดยใหจัดประชุมอย7างนอยป0ละครั้ง
๕. การพัฒนาและบริหารแผนงาน
๕.๑ ใหคณะกรรมการบริหารแผนเป/นผูกําหนดโครงสรางแผนงาน (program) ภายในแผน
รวมถึงกําหนดวงเงินงบประมาณสําหรับแต7ละแผนงาน
๕.๒ ใหผูจัดการพัฒนารายละเอียดของแต7ละแผนงานโดยกระบวนการมีส7วนร7วมของภาคี
ที่เกี่ยวของกับแผนงานนั้น
ในกระบวนการพั ฒ นารายละเอี ย ดของแต7 ล ะแผนงาน ผู จั ด การอาจมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบไปดําเนินการก็ได
๕.๓ ผูจัดการอาจจัดใหมีการพัฒนานวัตกรรมในแต7ละแผนได โดยใชงบประมาณไม7เกิน
รอยละสองของแต7ละแผน
๕.๔ ใหผูจัดการแต7งตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมทําหนาที่ผูจัดการแผนงานโดยมีกระบวนการ
ปรึกษากับภาคีที่เกี่ยวของ
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๕.๕ ผูจัดการแผนงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป/ นผู มี ส7วนร7วมในกระบวนการพั ฒนาแผนงาน โดยไดแสดงถึ ง ความรู ความเขาใจ
ความเอาใจใส7 และการเป/นที่ยอมรับของภาคีที่เกี่ยวของ
(๒) เป/นผูมีความสามารถและประสบการณOในการบริหาร
(๓) สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติงานไดจริงตามขอตกลง
(๔) ไม7เป/นผูมีประวัติด7างพรอยในทางการเงินหรือการรับทุน ทั้งนี้ใหพึงพิจารณาขอมูลจาก
แหล7งทุนอื่นดวย
๕.๖ ใหผูจัดการแผนงานทํา หนาที่บริหารจัดการแผนงานภายใตกรอบการปฏิบัติงานและ
โครงการ ตามที่คณะกรรมการบริหารแผนนั้นๆ กําหนด
๕.๗ ผูจัดการแผนงานจะพนจากหนาที่เมื่อแผนที่ดูแลเสร็จสิ้นหรือยุติลง ผูจัดการแผนงาน
อาจพนจากหนาที่เมื่อลาออก หรือผูจัดการเห็นสมควรใหพนจากหนาที่ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามขอ ๕.๕
และใหผูจัดการแต7งตั้งผูจัดการแผนงานคนใหม7แทน
๖. โครงการที่กองทุนใหการสนับสนุน
๖.๑ โครงการที่ อ ยู7 ใ นข7 า ยที่ ก องทุ น จะสนั บ สนุ น ตองเป/ น โครงการที่ ส อดคลองกั บ
วัตถุประสงคOของกองทุนตามมาตรา ๕ กิจการของกองทุนตามมาตรา ๙ (๔) หรือแผนการดําเนินงานของ
กองทุนแผนใดแผนหนึ่งที่คณะกรรมการเห็นชอบไว
๖.๒ กองทุนสามารถสนับสนุนโครงการ ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) โครงการดานการพั ฒ นาและปฏิ บั ติ ก าร หมายถึ ง โครงการที่ มี ลั ก ษณะเป/ น การ
ฝUกอบรม การรณรงคO การจัดกิจกรรม หรือพัฒนารูปแบบที่เป/นนวัตกรรม หรือการพัฒนาเครือข7ายภาคี
หรือปฏิบัติการในดานการสรางเสริมสุขภาวะ ทั้งนี้ตองไม7ใช7งานประจําที่ดําเนินการอยู7แลว
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(๒) โครงการดานการศึกษาวิจัย หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการศึกษาวิจัยการทบทวน
องคOความรู การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพดวย
(๓) โครงการดานการอุปถัมภOกิจกรรม หมายถึง โครงการที่มีลักษณะการใหทุนแก7กิจกรรม
ดานกีฬ า ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสาธารณะอื่นเพื่อเป/นสื่อกลางในการสรางวามรูและค7านิยมในการ
สรางเสริมสุขภาพ
๖.๓ ลั ก ษณะโครงการที่ ก องทุ น ใหการสนั บ สนุ น ใหเป/ น ไปตามประกาศแนบทาย
หลักเกณฑOนี้
๖.๔ รายละเอี ย ดสํ า หรั บ โครงการแต7 ล ะประเภทใหผู จั ด การจั ดทํ า เป/ นประกาศของ
สํานักงานเผยแพร7ใหสาธารณชนไดทราบทางสื่อมวลชนตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
๖.๕ โครงการที่กองทุนจะรับพิจารณา อาจจะมาจากการทํางานร7วมกันของภาคีหรือจาก
ผูสนใจที่เสนอเขามาตามประกาศของสํานักงาน
๗. การพิจารณาโครงการ
๗.๑ การพิจารณาโครงการใหดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
(๑) ขั้นการกลั่นกรองทางวิชาการ
(๒) ขั้นพิจารณาตัดสิน
๗.๒ การกลั่นกรองทางวิชาการใหกระทําโดยผูทรงคุณวุฒิที่ตองไม7เกี่ยวของโดยตรงกับผู
เสนอโครงการ เงื่อนไขและจํานวนผูทรงคุณวุฒิใหเป/นไปตามขนาดโครงการ ดังนี้
ขนาดโครงการ (งบประมาณที่ขอ)

จํานวนผูทรงคุณวุฒิ

• ไม7เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

อย7างนอย ๑ คน

• ๒๐๐,๐๐๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อย7างนอย ๓ คน
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• ๑,๐๐๐,๐๐๑ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อย7างนอย ๕ คน

• ๕,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อย7างนอย ๗ คน

• ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อย7างนอย ๗ คน และจะตองมีการ
ประชุมพิจารณา

• เกินกว7า ๒๐ ลานบาท

อย7างนอย ๗ คน โดยมี
กรรมการบริหารแผนรวมอยู7ดวย
อย7างนอย ๓ คน และจะตองมีการ
ประชุมพิจารณาผูทรงคุณวุฒิให
เลือกจากบัญชีรายชื่อตามขอ ๗.๕

๗.๓ ใหผูจัดการแผนงานหรื อผูที่ ผูจัดการมอบหมาย รับผิ ดชอบดํ าเนิ นการตามขอ๗.๒
และประมวลผลการกลั่นกรองทางวิชาการ รวมทั้งพิจารณาใหมีการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการถา
จําเป/น เพื่อเสนอเป/นขอมูลในการตัดสินใจของผูมีอํานาจตามขอ ๗.๖
๗.๔ หลังจากไดรับการอนุมัติแลวใหผูจัดการหรือผูที่ผูจัดการมอบหมายจัดทําสัญญากับ
ผูรั บทุ น ซึ่ งในกระบวนการดั ง กล7 า วหากมีค วามจํ า เป/ นและสมควรเพื่ อ ประโยชนO ใ นการบริ ห ารจั ดการ
ผูจัดการอาจใหมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดได
๗.๕ ใหผูจัดการร7วมกับผูจัดการแผนงาน จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประจําแต7ละแผน
แลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผนป0ละครั้ง
๗.๖ อํานาจในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเป/นไปตามวงเงินดังนี้ (๑) วงเงินไม7
เกิน ๒๐ ลานบาท ใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติ แลวรายงานใหคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารแผน
ทราบ
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(๒) วงเงิ นเกิ น ๒๐ ลานบาทแต7 ไ ม7 เ กิ น ๕๐ ลานบาท ใหคณะกรรมการบริ ห ารแผน
พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
(๓) วงเงิ น เกิ น กว7 า ๕๐ ลานบาท ใหคณะกรรมการบริ ห ารแผนพิ จ ารณาเสนอต7 อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๘. การรายงานและการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามแผน
๘.๑ ใหผูจัดการแผนงาน จัดทํา รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานของแผนงาน
เสนอต7อคณะกรรมการบริหารแผนอย7างนอยป0ละสองครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
แผนกําหนด
๘.๒ ใหผูจัดการแผนงานจัดใหมีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
ของแผนงานป0ละหนึ่งครั้ง และรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารแผนทราบ
๘.๓ ใหคณะกรรมการบริหารแผน จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานของ
แผน เสนอต7อคณะกรรมการ อย7างนอยป0ละครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
๘.๔ ใหคณะกรรมการบริหารแผน จัดใหมีการทบทวนผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานของแผนป0ละหนึ่งครั้ง และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ
๘.๕ รายงานตามขอ ๘.๑ ถึง ๘.๔ ใหนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน ตามมาตรา ๓๗ แห7งพระราชบัญญัติ เพื่อทราบดวย
๘.๖ ใหคณะกรรมการบริ ห ารแผนพิจ ารณา จั ดใหมี ก ารประเมิ นผลเชิ ง ลึ ก สํ า หรั บ ชุ ด
โครงการ/โครงการขนาดใหญ7ที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว7า ๒๐ ลานบาท
๘.๗ คณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารแผน อาจจั ด ใหมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผล นอกเหนือจากการรายงานและทบทวนในขอ ๘.๑ ถึง ๘.๖ ก็ได
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๙. การรักษาการและปฏิบัติการตามหลักเกณฑO
๙.๑ ใหผูจัดการเป/นผูรักษาการตามหลักเกณฑOนี้ และสามารถออกระเบียบประกาศคําสั่ง
หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคOตามหลักเกณฑOนี้ได
๙.๒ ในกรณีที่มีป2ญหาทางขอกฎหมายหรือขอที่เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑOนี้ ใหผูจัดการรายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็นต7อคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
๑๐ บทเฉพาะกาล
๑๐. ใหคณะกรรมการอํานวยการแผนงานคณะต7าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู7ก7อนที่หลักเกณฑO
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชคงปฏิบัติงานต7อไปจนสิ้นสุดแผนงานหรือโครงการตามกําหนดเดิมและยังคงอํานาจ
หนาที่ที่มีอยู7เดิม โดยใหถือเป/นระดับคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารแผนชุดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ยกเวนคณะกรรมการบริหารแผนจะเห็นเป/นอย7างอื่น
ใหสํานักงานจัดทําบัญชีรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการแผนงานในวรรคแรกแจงต7อคณะ
กรรมการบริหารแผนที่ดูแลแผนที่เกี่ยวของในการประชุมนัดแรก
๑๐. ใหโครงการที่ไดรับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณไปแลวก7อนที่หลักเกณฑOฉบับนี้จะ
มีผลบังคับใช ดําเนินการต7อไปจนสิ้นสุดโครงการ
หลักเกณฑOนี้ ใหมีผลบังคับใชเมื่อครบหกสิบวันถัดจากวันประกาศเป/นตนไป และใหยกเลิก
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศต7างๆ ที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑOนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนตO ฉายแสง
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

