
สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
ร่วมกบั สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ (สจรส.ม.อ.) 

                                                 ประกาศแนวทางสนับสนุนทุนปี 2554 
โครงการ “ ร่วมสร้างชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ ” พืน้ท่ีภาคใต้ 

__________________________________________________________________________________ 
หลกัการและเหตผุล 
 ชุมชน ท้องถิ่นเป็นฐานหลกัของสงัคม แนวคดิการพฒันาระดบัชุมชน และท้องถิ่นให้เขม้แขง็มกีาร
พฒันาการพึ่งตนเองอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม จะส่งให้
ประชาชนในชุมชนมสีุขภาวะทีด่ ีและหากทุกชุมชน ทอ้งถิน่ ในพืน้ทีภ่าคใต้มุ่งมัน่ดําเนินการอย่างกวา้งขวาง 
ประเทศไทยกจ็ะพฒันาอยา่งมทีศิทาง เป็นประเทศทีน่่าอยูท่ีส่ดุ 
 ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรบัผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทํา 
ตลอดจนอาศยัความร่วมมอืและขอ้มูลทางวชิาการจากหน่วยงานในทอ้งถิน่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอื
เอกชน  เพื่อปรบัเปลี่ยนวธิคีดิ ปรบัพฤตกิรรมการผลติและการบรโิภคโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
รกัษาสิง่แวดลอ้ม เน้นการพึง่ตนเอง เป็นสงัคมเอือ้อาทร พึง่พาอาศยักนัได ้และไมท่อดทิง้กนั  
 สสส. และสจรส.ม.อ. ตระหนักถงึความสําคญัขา้งต้น จงึขอเชญิชวนชุมชน และทอ้งถิน่ เขา้ร่วมการ
พฒันาศกัยภาพและเสนอโครงการเพือ่รว่มสรา้งสรรคช์ุมชนและทอ้งถิน่ในพืน้ทีภ่าคใตใ้หน่้าอยูท่ีส่ดุ  
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพและสร้างความเขา้ใจแก่แกนนําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล ในเรื่องการ
ขบัเคลื่อนชุมชนสุขภาวะด้วยกระบวนการทางสงัคม การใช้ขอ้มูลชุมชนในการทําแผนชุมชน และ
ดาํเนินโครงการรว่มสรา้งชุมชนและทอ้งถิน่ใหน่้าอยู ่

2. เพือ่สนบัสนุนทุนใหก้บัชุมชนและทอ้งถิน่ดาํเนินโครงการทีจ่ะพฒันาไปสูชุ่มชนและทอ้งถิน่ใหน่้าอยู ่
3. เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนมสีขุภาวะครบ 4 มติ ิทัง้กาย ใจ สงัคม และปญัญา 

คณุสมบติัผูเ้สนอโครงการ 
1. ผูแ้สนอโครงการ 
- ระดบัหมูบ่า้น ผูร้บัผดิชอบโครงการตอ้งเป็นผูใ้หญ่บา้น หรอื ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น และแกนนําชุมชนมี

ผูร้ว่มรบัผดิชอบอยา่งน้อย 3-5 คน ประกอบดว้ย สมาชกิอบต. ,เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ตวัแทนจาก
กลุ่มต่างๆในหมูบ่า้นทีม่อียูแ่ลว้ เชน่ กลุ่มออมทรพัย ์กลุ่มสตร ีกลุ่มผูส้งูอาย ุหรอื กลุ่มอื่นๆ 

- ระดบัตําบล ผูร้บัผดิชอบโครงการต้องเป็น นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล   รองนายกองค์การ
บรหิารส่วนตําบล หรอื ปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล  ร่วมกบัคณะทํางานหมู่บ้านโดยใช้พื้นที่
ปฏบิตักิารในระดบัหมูบ่า้นเป็นหลกั เชน่ อาจจะมพีืน้ทีท่าํงานหลายหมูบ่า้นในโครงการเดยีวกนั 

- ระดบัเทศบาล ผู้รบัผดิชอบโครงการต้องเป็น นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีหรอื
ปลดัเทศบาล รว่มกบัประธานชุมชนโดยใชฐ้านปฏบิตักิารระดบัชุมชน 

2. คณะผูร้บัผดิชอบโครงการตอ้งมภีูมลิําเนาอยู่ในตําบลนัน้ๆ และมศีกัยภาพทีจ่ะบรหิารจดัการโครงการ
ใหส้าํเรจ็ได ้และมโีครงสรา้งการบรหิารจดัการทีช่ดัเจน 

3. ชุมชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ ตอ้งมคีุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบดงัน้ี 
- เป็นชุมชนทีม่คีวามสนใจและมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ใหต้นเองน่าอยู ่
- เป็นชุมชนทีม่กีารประชุมหมูบ่า้นอยา่งสมํ่าเสมอ 



- มแีกนนํากลุ่มต่างๆในหมูบ่า้น 
- แสดงให้เห็นทุนเดิมของชุมชน เช่น การทําประชาคมในชุมชน การรวมกลุ่มในชุมชน กองทุน

หมูบ่า้น สวสัดกิารชุมชน เป็นตน้ 
4. คณะผูร้บัผดิชอบโครงการทีเ่คยไดร้บัทุนจาก สสส.หรอืแหล่งทุนอื่นๆจะตอ้งแจง้ให ้สจรส.ม.อ. ทราบ

และเสนอโครงการฯ ทีย่กระดบัคุณภาพหรอืต่อยอดจากโครงการเดมิหรอืมสี่วนเพิม่เตมิทีท่ําใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

5. สสส.และสจรส.ม.อ. สงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาโครงการในกรณีผูเ้สนอโครงการที่ไม่มคีุณสมบตัติามระบุ
ขา้งตน้และเป็นผูท้ีม่ปีระวตักิารรบัทุน สสส. ทีไ่มป่ฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญา รวมถงึอยูร่ะหว่างการรบั
ทุนเพือ่ดาํเนินโครงการ สสส. 

ลกัษณะโครงการท่ีสนับสนุน 
1. โครงการที่เสนอแสดงความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและมกีิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถบรรลุเป้าหมายของ      

“ ชุมชนและทอ้งถิน่ทีน่่าอยู ่” อยา่งน้อย 3 ประการ 
1.1 ชุมชนพฤตกิรรมสขุภาพตวัอยา่ง (ออกกาํลงักาย  ปลอดเหลา้ บุหรี ่ไมต่ดิยาเสพตดิ ฯลฯ ) 
1.2 ชุมชนสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มและสรา้งสมดุลสิง่แวดลอ้ม(การใชพ้ลงังานทางเลอืก การจดัการขยะ 

ฯลฯ) 
1.3 เป้าหมายอื่นๆทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการจะกาํหนดเพิม่เตมิตามความเหมาะสมกบัขอ้มลูในชุมชน เชน่ 

ชุมชนมัน่คงทางอาหาร ชุมชนสร้างสรรค์และอนุรกัษ์วฒันธรรม ชุมชนสร้างสรรค์แหล่งเรยีนรู้
สาํหรบัคนทุกวยั 

2. ผูไ้ดร้บัประโยชน์จากโครงการตอ้งเป็นคนในชุมชน ไมเ่ฉพาะเจาะจงสมาชกิกลุ่ม ชมรม หรอืหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหน่ึง 

3. เป็นโครงการทีม่รีายละเอยีดกลวธิกีารดาํเนินงานและแผนปฏบิตังิานทีช่ดัเจน มคี่าใชจ้่ายสมเหตุสมผล 
หากจําเป็นต้องซื้อวสัดุอุปกรณ์หรอืครุภณัฑ ์หรอืสรา้งถาวรวตัถุ จะสนับสนุนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ
งบประมาณโครงการ 

4. แสดงถงึขอ้มูลพืน้ฐานของชุมชนที่จําเป็นต่อการวางแผนพฒันาและขบัเคลื่อนงาน เช่น แกนนํากลุ่ม
ต่างๆทีม่อียูใ่นชุมชน ทุนเดมิทีชุ่มชนมอียู ่(ทุนทางสงัคม ทุนวฒันธรรม ทุนทรพัยากรธรรมชาต ิทุนภูมิ
ปญัญา) 

5. สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการสนบัสนุนทุนของ สสส. 
ขัน้ตอนการพิจารณาโครงการและสนับสนุนโครงการ 

1. ชุมชนทีส่นใจตอ้งสมคัรเขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิารเรยีนรูชุ้มชนเป็นสขุ โดยสง่ตวัแทน(ตามคุณสมบตัิ
ผูเ้สนอโครงการ)เขา้รว่มการประชุมฯพืน้ทีล่ะ 2 คน 
- โซนใตล้่าง :ชุมชนจากจงัหวดั ตรงั พทัลุง สตูล สงขลา ปตัตานี ยะลา นราธวิาส  

ใหส้มคัรเขา้รว่มการประชุมวนัที ่24-25 มกราคม 2554   ที ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
- โซนใตบ้น : ชุมชนจากจงัหวดัระนอง ชุมพร ภเูกต็ พงังา สรุาษฎรธ์านี กระบี ่นครศรธีรรมราช  

ใหส้มคัรเขา้รว่มการประชุมวนัที ่30-31 มกราคม 2554   ที ่อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 
 (หมายเหตุ : ชุมชนรบัผดิชอบเฉพาะค่าเดนิทาง  สสส.จะสนบัสนุนเฉพาะค่าลงทะเบยีน ค่าทีพ่กั  
และคา่อาหาร)                            



2. ชุมชนทีม่คีวามพรอ้มกลบัไปทําขอ้มูลชุมชน ทําหรอืทบทวนแผนชุมชน และเขยีนเป็นเอกสารเชงิ
หลกัการอธบิายแนวคดิทีจ่ะทาํโครงการ 2-3 หน้า สง่ให ้สจรส.ม.อ.พจิารณาคดัเลอืกเพือ่เขา้รว่มพฒันา
โครงการและพจิารณาสนบัสนุนงบประมาณ 

3. ทุกชุมชนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากขอ้2 จะตอ้งเขา้รว่มการประชุมเพือ่พฒันาโครงการรว่มกบั สจรส.ม.อ.   
2 ครัง้ และกลบัไปพฒันาโครงการใหส้มบูรณ์ภายใต้การปรกึษาและการดูแลของทมีพีเ่ลี้ยงระดบั
จงัหวดั โดยในขัน้ตอนน้ีทุกชุมชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะไดร้บังบประมาณชุมชนละ 5,000 บาท เพื่อจดั
เวทีพฒันาโครงการในชุมชน และสสส.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อพฒันา
โครงการทัง้ 2 ครัง้ 

4. ทุกชุมชนจะตอ้งสง่โครงการทีส่มบรูณ์เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนภายในวนัที ่30 เมษายน และงบประมาณ
ทีข่อรบัการสนบัสนุนไมค่วรเกนิ 200,000 บาทต่อโครงการ 

5. ทุกชุมชนตอ้งเขา้ร่วมกระบวนการพจิารณาโครงการรว่มกบัคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิอง สสส. และ 
สจรส.ม.อ. ซึ่งการสนับสนุนทุนโครงการจะเป็นตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดและขอสงวนสทิธิก์ารใชดุ้ลย
พนิิจหากโครงการทีเ่สนอไมต่รงกบัหลกัเกณฑ ์

ทุนสนับสนุน 

- สสส. สนบัสนุนทุนโครงการทีผ่า่นการพจิารณาใหก้บัชุมชน/ทอ้งถิน่ โครงการละไมเ่กนิ 200,000 บาท 
ระยะเวลา 1 ปี 

- โครงการจะได้รบัการสนับสนุนทุนต่อเน่ืองในปีที่ 2 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลสําเร็จของ
โครงการในปีที ่1 และประเมนิความเป็นไปไดใ้นการทาํโครงการปีที ่2 แลว้ 

- หาก อบต. รว่มสมทบงบประมาณดว้ยจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 
 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหต ุ
การประชาสมัพนัธโ์ครงการ วนัที ่1 มกราคม – 15 มกราคม 2554 - ส่งใบสมคัรมาทีส่จรส.ม.อ.

ภายในวนัที ่15 มกราคม 
2554 

 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรยีนรูชุ้มชนเป็นสขุ 

โซนใตล้่าง วนัที ่24-25 มกราคม 
2554   ที ่โรงแรมไดอชิ ิอ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา                             
โซนใตบ้น  วนัที ่30-31 มกราคม 
2554   ที ่โรงแรมวงัใต ้ อ.เมอืง  
จ.สรุาษฎรธ์านี 

- ชุมชนหรอืทอ้งถิน่
รบัผดิชอบคา่เดนิทางเขา้
รว่มการประชมุ 

- สสส.สนบัสนุน
คา่ลงทะเบยีน คา่อาหาร
และคา่ทีพ่กั 

ชุมชนที่มีความพร้อมกลับไป
ทํ าข้อมูลและทบทวนแผน
ชุมชน และเขยีนเป็นเอกสาร
เชิงหลักการ 2-3 หน้า ส่งให ้
สจรส .ม .อ .พัฒนาพิจารณา
คดัเลอืกเพือ่เขา้รว่มโครงการ 

ภายใน 20 กุมภาพนัธ ์2554  



การประชุมเพื่อพฒันาโครงการ 
ครัง้ที ่1 

โซน ใต้ ล่ า ง  14-16 มีน าคม  2554  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                       
โซนใต้บน 18 -20 มนีาคม 2554  
อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 

- ชุมชนหรอืทอ้งถิน่
รบัผดิชอบคา่เดนิทางเขา้
รว่มการประชมุ 

- สสส.สนบัสนุน
คา่ลงทะเบยีน คา่อาหาร
และคา่ทีพ่กั 

การประชุมเพื่อพฒันาโครงการ 
ครัง้ที ่2 

โซนใต้ล่าง 18-19 เมษายน 2554  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                       
โซนใตบ้น  21–22 เมษายน 2554 
อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 

- ชุมชนหรอืทอ้งถิน่
รบัผดิชอบคา่เดนิทางเขา้
รว่มการประชมุ 

- สสส.สนบัสนุน
คา่ลงทะเบยีน คา่อาหาร
และคา่ทีพ่กั 

การประชุมพิจารณาโครงการ
และจดัทาํสญัญา 

โซนใตล้่าง  16-17พฤษภาคม 2554 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                       
โซนใตบ้น   19-20 พฤษภาคม 2554 
อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 
*กรณีผู้เสนอโครงการกลับไปปรับ
โครงการใหส้มบูรณ์จะตอ้งสง่โครงการ
เพื่อพจิารณาและจดัทําสญัญาภายใน 
31 พฤษภาคม 2554 

- ชุมชนหรอืทอ้งถิน่
รบัผดิชอบคา่เดนิทางเขา้
รว่มการประชมุ 

- สสส.สนบัสนุน
คา่ลงทะเบยีน คา่อาหาร
และคา่ทีพ่กั 

ชว่งเวลาเริม่ดาํเนินโครงการ วนัที ่1 มถุินายน 2554 เป็นตน้ไป 
 

 

 
ติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร(์สจรส.ม.อ.) 
แผนงานสรา้งสขุภาคใต ้(คุณวนิิจ ชุมนูรกัษ์ / คุณเชภาดร จนัทรห์อม) 
ชัน้ 10 อาคารศนูยท์รพัยากรการเรยีนรูฯ้(อาคาร LRC) 
โทร 074-282900,074-282902 โทรสาร 074-282901 
Email : chumnoorak@hotmail.com ,bananasweet007@hotmail.com 
และสามารถดรูายละเอยีด และDownload ขอ้มลูไดท้ี ่www.southhsri.psu.ac.th,www.happynetwork.org 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


