แบบ กสส.01
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม ประจาปี .................
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อองค์กรที่ขอสนับสนุน(ภาษาไทย)...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)ถ้ามี...................................................................................................
1.2 องค์กรของท่าน จัดอยูใ่ นประเภทองค์กรใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
 หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกรม.......................................กระทรวง...........................................
....................................................................................................................(ให้ขา้ มไปตอบข้อ 1.6.)
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล
 องค์การสาธารณประโยชน์
 องค์กรสวัสดิการชุมชน
1.3 รายชื่อคณะกรรมการ/ตาแหน่ง และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานตามโครงการ
1. ประธาน/นายก.............................................................................................................................................
2. กรรมการ...................................................................................ตาแหน่ง.....................................................
3. กรรมการ...................................................................................ตาแหน่ง......................................................
4. กรรมการ...................................................................................ตาแหน่ง......................................................
5. เจ้าหน้าที่ 1. ..............................................................................ตาแหน่ง......................................................
2................................................................................ตาแหน่ง.....................................................
3................................................................................ตาแหน่ง.....................................................
4................................................................................ตาแหน่ง......................................................
1.4 ปี ที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรื อปี ที่เริ่ มดาเนินการ..................................................................................................
1.5 ปี ที่จดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ .........................................................................................................
1.6 ที่ต้ งั สานักงาน (พร้อมแผนที่)..................................................................................................................................
.....................................................โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ...................................................................................
โทรสาร................................................................................. E-Mail......................................................................
1.7 ชื่อผูป้ ระสานงานโครงการ.......................................................โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ........................................
1.8 วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ขอรับการสนับสนุน........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

1.9 กิจกรรมหรื อโครงการที่องค์กรดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั (โดยสรุ ป)........................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.10 ผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา (โดยสรุ ป).................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.11 แหล่งความช่วยเหลือที่องค์กรได้รับในปั จจุบนั (ทั้งในและต่างประเทศ)
1. .........................................................................................................จานวน......................................... บาท
2. .........................................................................................................จานวน..........................................บาท
ส่ วนที่ 2 รายละเอียดข้ อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ)
2.1 ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................
2.2 สาขาของโครงการทีข่ อรั บการสนับสนุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 สาขาบริ การสังคม
 สาขาแรงงาน การฝึ กอาชีพ และการประกอบอาชีพ
 สาขาการศึกษา
 สาขานันทนาการ
 สาขาสุ ขภาพอนามัย
 สาขากระบวนการยุติธรรม
 สาขาที่อยูอ่ าศัย
 ด้านอื่นๆ ระบุ
2.3 ลักษณะโครงการ
ก. องค์ กรสาธารณประโยชน์ /องค์ กรสวัสดิการชุ มชน
 โครงการใหม่ (โครงการที่ไม่เคยดาเนิ นการในพื้นที่ หรื อกลุ่มเป้ าหมายนั้นมาก่อน)
 โครงการที่ดาเนินงานมาแล้ว (โครงการที่ได้ดาเนิ นการในพื้นที่ หรื อกลุ่มเป้ าหมายนั้นแล้ว
โดยต้องมีทุนเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามโครงการนี้อยูแ่ ล้วบางส่ วน ซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 %)
 ไม่ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากส่ วนราชการและแหล่งทุนอื่นๆ หรื อได้รับแต่ไม่
เพียงพอ
ข. หน่ วยงานของรัฐ
 โครงการริ เริ่ มใหม่ (โครงการที่มีแนวคิดหรื อนโยบายใหม่ ไม่เคยทามาก่อน)
 ไม่สามารถของบประมาณปกติได้
 ได้รับแต่ไม่เพียงพอ (ได้รับงบประมาณปกติ..............................บาท)
2.4 โปรดให้ รายชื่ อบุคคลทีน่ ่ าเชื่ อถือ ทีส่ ามารถอธิบายถึงผลงานของท่ านทีผ่ ่ านมาได้ จานวน 2 ท่าน
(1) ชื่อ.....................................................................ที่อยู/่ หน่วยงาน..................................................................
................................................................................................โทรศัพท์.....................................................

(2) ชื่อ..................................................................ที่อยู/่ หน่วยงาน.....................................................................
.........................................................................................โทรศัพท์............................................................
หมายเหตุ ในกรณี งบประมาณโครงการที่เสนอต่อ กองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม มากกว่า 50,000 บาท
ให้แนบหนังสื อรับรองผลงาน และให้บุคคลอ้างอิงลงนามมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ
2.5 หลักการและเหตุผล
(1) ความสาคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โครงการควรแสดงข้อมูลสภาพปั ญหาเฉพาะที่ (อาจหาข้อมูลจาก
หน่วยงานในพื้นที่ เช่ น อบต. เทศบาล สถานีอนามัย สาธารณสุ ขจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน) อธิ บายโครงการได้
ชัดเจนว่าโครงการที่เสนอเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างไรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่ องใด
(2) ความคิดริเริ่ม โครงการควรแสดงถึงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อนั มีฐานที่มาจากความรู้ซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับและ
ความคิดริ เริ่ มนั้นมีศกั ยภาพที่จะขยายผลได้ เป็ นโครงการต้ นแบบ หรือ ปฏิบัติการใหม่ ๆ ที่ใช้ ความรู้ นา คุณลักษณะนี้
ได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
2.6 วัตถุประสงค์ ควรระบุวตั ถุประสงค์ของโครงการให้ชดั เจนที่สุด โดยแสดงถึงสิ่ งที่วดั ผลและประเมินผลได้
(เช่น ต้องการให้เกิดผลอะไร เพียงไร ผลนั้นจะเกิดกับใคร ด้วยเงื่อนไขเวลาใด )
2.7 เป้าหมายและพื้นที่ดาเนินงาน ระบุ กลุ่ มเป้ าหมาย(เด็ก เยาวชน คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุ พพลภาพ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูถ้ ูกละเมิดทางเพศหรื อกลุ่มบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด) พื้นที่ (โดยระบุ หมู่บา้ น ตาบล
อาเภอ จังหวัด) จานวน วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม อย่างชัดเจน มิใช่กล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย
2.8 วิธีการดาเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบตั ิงานที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ แสดงรายละเอียด
กิจกรรมเพียงพอ และมีกาหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล และควรมีกิจกรรมต่อเนื่ อง โครงการที่
มีการฝึ กอบรม ดูงาน จะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่ องที่ส่งผลต่อการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม หากเป็ นกิ จกรรม
ของชุ มชนควรแสดงให้เห็นว่าชุ มชนมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทามากน้อยเพียงไร กรณี ทาหลายกิ จกรรมควรอธิ บายแต่ละ
กิจกรรมจะเชื่อมโยงกันอย่างไร กิจกรรมหนึ่งๆจะส่ งผลต่อกิจกรรมอื่นๆอย่างไร
2.9 ปฏิทนิ กิจรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ
งบประมาณที่ขอรับ
ระบุเวลา กี่วนั ผลที่คาดว่าจะ
งบประมาณ
กิจกรรมทาอะไร กับใครที่ไหน
จากกองทุนส่ งเสริ ม
เมื่อไร
ได้รับ
จากแหล่งอื่น
การจัดสวัสดิการสังคม

2.10 การประเมิน ท่านจะใช้ตวั ชี้วดั อะไร ในการวัดความสาเร็ จของโครงการ ด้วยวิธีใด ใครเป็ นผูป้ ระเมิน
2.11 งบประมาณ ควรแสดงรายละเอียดงบประมาณที่สมเหตุสมผล โดยประหยัดและคุม้ ค่า ชี้ ให้เห็นว่างบประมาณ
ที่เสนอสะท้อนกิ จกรรมตามแผนงาน ในกรณี ที่ มีก ารของบประมาณจากแหล่ งทุ นอื่ น ผูเ้ สนอต้องแจ้ง ยอดและ
เงื่ อนไขของแหล่งเงินทุนอื่นไว้ดว้ ย (หากไม่แจ้ง และทราบภายหลังกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม จะขอ
สงวนสิ ทธิ ในการไม่พิจารณาสนับสนุนทุน)
2.12 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ แสดงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการ ได้แก่
(1) ความต่อเนื่ องยัง่ ยืน แสดงข้อมูลให้ชดั เจนว่าจะเกิ ดความต่อเนื่ องและยัง่ ยืนในชุ มชน/ท้องถิ่ นได้อย่างไร
เมื่อโครงการที่ กองทุ นส่ งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคมสนับสนุ นจบลง และใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ น
ต่อไป ชุมชนจะทาต่อ หรื อใช้แหล่งทุนใดในชุมชน
(2) การขยายผล ท่านจะมีวธิ ี ขยายผลการดาเนินโครงการนี้อย่างไร และชุ มชนหรื อผูอ้ ื่นจะใช้ประโยชน์จากผล
ของโครงการของท่านอย่างไร
เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน กรุ ณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ของเอกสารที่
กาหนดให้จดั ส่ งทุกรายการ โดยทาเครื่ องหมาย / หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่ งมา พร้ อมกับแนบรายละเอียด ดังนี้
1. เอกสารโครงการ 4 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละชุดประกอบด้วย
 รายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 4 ชุด
 แผนที่องค์กรของท่าน
 แผนที่ของพื้นที่ดาเนิ นงาน
 อื่นๆ (ที่เป็ นประโยชน์ต่อโครงการ)................................................................
3. กรณี เป็ นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 4 ชุด ดังนี้
 (ก) สาเนาตราสารหรื อระเบียบข้อบังคับ
 (ข) งบดุลหรื องบแสดงรายรับ-รายจ่ายสาหรับรอบปี ที่ผา่ นมา
 (ค) กรณี เป็ นโครงการต่อเนื่ องให้แนบฐานะทางการเงินทุนตามโครงการด้วย
ข้าพเจ้าของรับรองว่ารายการและวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมนี้
ไม่ซ้ าซ้อนกับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ
ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง...........................................................
ผูเ้ สนอโครงการ
(หัวหน้าองค์การสวัสดิการสังคมที่ขอรับการสนับสนุน)

