(ส.01) เลขที่............../.............อำเภอ.............................
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประเภท งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)
*******************
ยื่นเสนอโครงการ ในจังหวัด ........................................... ณ
( ) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ............................
( ) สำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด................................................................

1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................. .........
...................................................................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ ( ) 1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมฯ พัฒนำศักยภำพสตรี พัฒนำคุณภำพชีวิต
( ) 2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรีและแก้ไขปัญหำสตรี
2. ผู้กู้ เป็นสมาชิก ประเภทองค์กรสตรี
( ) องค์กรสตรีเป็นนิติบุคคล (ผู้ได้รับมอบอานาจ 1 คน)
( ) องค์กรสตรีไม่เป็นนิติบุคคล (ประธาน+กรรมการ 4 คน) รวม 5 คน
3. ชื่อ – สกุล ผู้ขอกู้ (กรุณากรอกรายละเอียดแนบท้าย)
ที่

ตำแหน่ง

1

ผู้แทนกลุ่ม

ชื่อ-สกุล

หมำยเลขบัตร
ประจำตัวประชำชน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เสนอโครงกำร

2

ผู้ร่วมโครงกำร

3

ผู้ร่วมโครงกำร

4

ผู้ร่วมโครงกำร)

5

ผู้ร่วมโครงกำร

4. หลักการและเหตุผล
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ......................
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6. กระบวนการ/วิธีดาเนินการ (จะนำเงินไปทำอะไรบ้ำง ใช้วิธีกำรทำอย่ำงไร)
ระยะเวลำ
ที่
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
วิธีกำร
(วัน)

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
(ใคร)

รวม ..............กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
(หมำยเหตุ : กรณีแบบฟอร์มไม่เพียงพอสำหรับกำรเขียนรำยละเอียด สำมำรถใช้กระดำษเขียนเพิ่มเติมได้)
7. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งสิ้น จำนวน................................บำท
(..........................................................................................................) ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
8. ระยะเวลาดาเนินการ (กิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำรในช่วงไหน)
( ) ระหว่ำง เดือน............................ถึง เดือน................................ของปี ( ) ทำได้ตลอดปี
9. สถานที่ดาเนินการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรนี้ จำนวน ....................คน
เป็นใครบ้ำง ............................................................................................................................. ...............................
10.2 ได้ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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รายละเอียดงบประมาณแนบท้ายโครงการ
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. .................
ที่

รำยกำร
(ค่ำวิทยำกร ,ค่ำใช้สอย,ค่ำวัสดุ ฯลฯ)

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อหน่วย
(บำท)

รวมทั้งสิ้น
ตัวอักษร :

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ
(........................................................)
ตำแหน่ง..................................................
เบอร์โทร .................................................
วัน...........เดือน...............ปี.............ที่เสนอโครงกำร

รวมเป็นเงิน
(บำท)
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ผ่านความเห็นของ
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอ..............................
( ) ผ่ำนกำรพิจำรณำ เนื่องจำก ...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(...............................................................)
ประธำนอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอ.............................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............
2. คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
( ) เห็นควรอนุมัติ เนื่องจำก ................................................................................................................................
( ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจำก ..................................................................................................................................

.

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

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

ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(...............................................................)
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด
. จังหวัด..........................................
วันที่ ..............เดือน.................................พ.ศ..............
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เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
(1) แบบเสนอโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ประเภท งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่ำ)
(2) บันทึกกำรประชุมขององค์กร
(3) หนังสือมอบอำนำจให้ทำกำรแทนในกำรยื่นเสนอโครงกำร
(กรณี องค์กรที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ประธำนขององค์กรสตรี+คณะกรรมกำร 4 รำย มีอำนำจในกำร
ยื่นเสนอโครงกำร)
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้แทน
(กรณี ที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชำชนให้กรอกที่อยู่ปัจจุบันไว้กับสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(รับรองสำเนำ)
(5) ภำพถ่ำยผลงำนที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี)
(6) แบบอื่น ๆ ตำมที่ คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(1) สมำชิกประเภทองค์กรสตรี
(2) มีสถำนที่ทำงำน หรือสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นแบบขอรับกำรสนับสนุนไม่น้อยกว่ำหกเดือน

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการขอรับการสนับสนุน
(1) เป็นโครงกำรที่ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำท
สตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (2) (3) (4)
ข้อ 5 (2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพสตรีและเครือข่ำยสตรี ในกำรเฝ้ำระวัง
ดูแลและแก้ไขปัญหำของสตรี กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของสตรี นำไปสู่กำรสร้ำง
สวัสดิภำพ หรือสวัสดิกำรเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ ในสังคม
ข้อ 5 (3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำบทบำทสตรี
กำรสร้ำงภำวะผู้นำ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนสังคมให้แก่สตรี
และองค์กรของสตรี
ข้อ 5 (4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอื่น ๆ ที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรีตำม
ทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร
(2) เป็นโครงกำรที่ตอบสนองยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
(3) ไม่เป็นโครงกำรประเภทเงินทุนหมุนเวียน
(4) เป็นโครงกำรที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบำท กรณีวงเงินเกินสองแสนบำทให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
(5) เป็นโครงกำรที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น กรณีเป็นโครงกำรที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น
ต้องระบุรำยกำรและแหล่งที่มำของงบประมำณให้ชัดเจน
(6) เป็นโครงกำรที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน

