(ส.01) เลขที่............../.............อําเภอ.............................
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภท งบอุดหนุน (ทุนใหเปลา)
*******************
ยื่นเสนอโครงการ ในจังหวัด ........................................... ณ
( ) สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ............................
( ) สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด................................................................

1. ชื่อโครงการ ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ ( ) 1. สงเสริมการมีสวนรวมฯ พัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต
( ) 2. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแกไขปญหาสตรี
2. ผูกู เปนสมาชิก ประเภทองคกรสตรี
( ) องคกรสตรีเปนนิติบุคคล (ผูไดรับมอบอํานาจ 1 คน)
( ) องคกรสตรีไมเปนนิติบุคคล (ประธาน+กรรมการ 4 คน) รวม 5 คน
3. ชื่อ – สกุล ผูขอรับการสนับสนุน (กรุณากรอกรายละเอียดแนบทาย)
ที่

ตําแหนง

1

ผูแทนกลุม

2

ผูรวมโครงการ

3

ผูรวมโครงการ

4

ผูรวมโครงการ)

5

ผูรวมโครงการ

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน

ที่อยู

เบอรโทรศัพท

เสนอโครงการ

4. หลักการและเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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6. กระบวนการ/วิธีดําเนินการ (จะนําเงินไปทําอะไรบาง ใชวิธีการทําอยางไร)
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรมที่ดําเนินการ
วิธีการ
(วัน)

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
(ใคร)

รวม ..............กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
(หมายเหตุ : กรณีแบบฟอรมไมเพียงพอสําหรับการเขียนรายละเอียด สามารถใชกระดาษเขียนเพิ่มเติมได)
7. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งสิ้น จํานวน................................บาท
(..........................................................................................................) ตามรายละเอียดแนบทาย
8. ระยะเวลาดําเนินการ (กิจกรรมที่สามารถดําเนินการในชวงไหน)
( ) ระหวาง เดือน............................ถึง เดือน................................ของป ( ) ทําไดตลอดป
9. สถานที่ดําเนินการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการนี้ จํานวน ....................คน
เปนใครบาง ............................................................................................................................................................
10.2 ไดประโยชนอยางไรบาง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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รายละเอียดงบประมาณแนบทายโครงการ
ชื่อโครงการ ..............................................................................................................................................
ที่

ตัวอักษร :

รายการ

(คาวิทยากร ,คาใชสอย,คาวัสดุ ฯลฯ)

จํานวน
หนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ....................................................ผูเสนอโครงการ
(........................................................)
ตําแหนง..................................................
เบอรโทร .................................................
วัน...........เดือน...............ป.............ที่เสนอโครงการ

รวมเปนเงิน
(บาท)
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ผานความเห็นของ
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาํ เภอ..............................
( ) ผานการพิจารณา เนือ่ งจาก ...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ไมผานการพิจารณา เนื่องจาก........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
ลงชื่อ..................................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(...............................................................)
ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ.............................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............
2. คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
( ) เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก ................................................................................................................................
( ) ไมควรอนุมัติ เนื่องจาก ..................................................................................................................................

.

ลงชือ่ ..................................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(...............................................................)
หัวหนาคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..........................................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............

3. ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
( ) อนุมัติ เหตุผล...........................................................................................................................................
( ) ไมอนุมัติ เหตุผล ......................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................ผูอนุมัติโครงการ
(...............................................................)
ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
. จังหวัด..........................................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............
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เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
(1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท งบอุดหนุน (ทุนใหเปลา)
(2) บันทึกการประชุมขององคกร
(3) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทนในการยื่นเสนอโครงการ
(กรณี องคกรที่ไมใชนิติบุคคล ใหประธานขององคกรสตรี+คณะกรรมการ 4 ราย มีอํานาจในการ
ยื่นเสนอโครงการ)
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
(กรณี ที่อยูไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนใหกรอกที่อยูปจจุบันไวกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(รับรองสําเนา)
(5) ภาพถายผลงานที่ผานมา (ถามี)
(6) แบบอื่น ๆ ตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดกําหนด

คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(1) สมาชิกประเภทองคกรสตรี
(2) มีสถานที่ทํางาน หรือสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่ยื่นแบบขอรับการสนับสนุนไมนอยกวาหกเดือน

หลักเกณฑพื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน

(1) เปนโครงการที่ใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี วาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ขอ 5 (2) (3) (4)
ขอ 5 (2) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี ในการเฝาระวัง
ดูแลและแกไขปญหาของสตรี การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นําไปสูการสราง
สวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรีและผูดอยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
ขอ 5 (3) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี
การสรางภาวะผูนํา การพัฒนาองคความรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานสังคมใหแกสตรี
และองคกรของสตรี
ขอ 5 (4) เปนแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เปนการแกไขปญหาและพัฒนาสตรีตาม
ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
(2) เปนโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตรการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(3) ไมเปนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน
(4) เปนโครงการที่มีวงเงินไมเกินสองแสนบาท กรณีวงเงินเกินสองแสนบาทใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(5) เปนโครงการที่ไมไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่น กรณีเปนโครงการที่บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
ตองระบุรายการและแหลงที่มาของงบประมาณใหชัดเจน
(6) เปนโครงการที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในชุมชน หรือตอความสงบเรียบรอยของประชาชน

