(ส.01) เลขที่............../.............อาเภอ.............................
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภท งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)
*******************
ยื่นเสนอโครงการ ในจังหวัด ........................................... ณ
( ) สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ............................
( ) สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด................................................................
( ) สานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................. .........
...................................................................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ ( ) 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ พัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต
( ) 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรี
2. ผู้กู้ เป็นสมาชิก ประเภทองค์กรสตรี
( ) องค์กรสตรีเป็นนิติบุคคล (ผู้ได้รับมอบอานาจ 1 คน)
( ) องค์กรสตรีไม่เป็นนิติบุคคล (ประธาน+กรรมการ 4 คน) รวม 5 คน
3. ชื่อ – สกุล ผู้ขอกู้ (กรุณากรอกรายละเอียดแนบท้าย)
ที่ ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
หมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน
1 ผู้แทนกลุ่ม

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เสนอโครงการ

2

ผู้ร่วมโครงการ

3

ผู้ร่วมโครงการ

4

ผู้ร่วมโครงการ)

5

ผู้ร่วมโครงการ

4. หลักการและเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ......................
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6. กระบวนการ/วิธีดาเนินการ (จะนาเงินไปทาอะไรบ้าง ใช้วิธีการทาอย่างไร)
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
วิธีการ
(วัน)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
(ใคร)

รวม ..............กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
(หมายเหตุ : กรณีแบบฟอร์มไม่เพียงพอสาหรับการเขียนรายละเอียด สามารถใช้กระดาษเขียนเพิ่มเติมได้)
7. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งสิ้น จานวน................................บาท
(..........................................................................................................) ตามรายละเอียดแนบท้าย
8. ระยะเวลาดาเนินการ (กิจกรรมที่สามารถดาเนินการในช่วงไหน)
( ) ระหว่าง เดือน............................ถึง เดือน................................ของปี ( ) ทาได้ตลอดปี
9. สถานที่ดาเนินการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานโครงการนี้ จานวน ....................คน
เป็นใครบ้าง .................................................................................................................................................... ........
10.2 ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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รายละเอียดงบประมาณแนบท้ายโครงการ
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .................
ที่

รายการ
(ค่าวิทยากร ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ ฯลฯ)

จานวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
ตัวอักษร :

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(........................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เบอร์โทร .................................................
วัน...........เดือน...............ปี.............ที่เสนอโครงการ
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ผ่านความเห็นของ
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ..............................
( ) ผ่านการพิจารณา เนื่องจาก ...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(...............................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาอาเภอ.............................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............
2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด /กรุงเทพมหานคร
( ) เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................
( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก ..................................................................................................................................

.

ลงชือ่ ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(...............................................................)
หัวหน้าคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..........................................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............

3. ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด /กรุงเทพมหานคร
( ) อนุมัติ เหตุผล....................................................................................................................... ....................
( ) ไม่อนุมัติ เหตุผล ......................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(...............................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด..............................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............
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เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
(1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)
(2) บันทึกการประชุมขององค์กร
(3) หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทนในการยื่นเสนอโครงการ
(กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธานขององค์กรสตรี+คณะกรรมการ 4 ราย มีอานาจในการ
ยื่นเสนอโครงการ)
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
(กรณี ที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(รับรองสาเนา)
(5) ภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(6) แบบอื่น ๆ ตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกาหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(1) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี
(2) มีสถานที่ทางาน หรือสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่าหกเดือน

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน
(1) เป็นโครงการที่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (2) (3) (4)
ข้อ 5 (2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวัง
ดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้าง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
ข้อ 5 (3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี
ข้อ 5 (4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตาม
ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
(2) เป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(3) ไม่เป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน
(4) เป็นโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาท กรณีวงเงินเกินสองแสนบาทให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(5) เป็นโครงการที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น กรณีเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ต้องระบุรายการและแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน
(6) เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
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