
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล) 

---------------------- 

1. ผู้ขอรับการสนับสนุน 
 1.1 ช่ือหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ……………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.2 ท่ีต้ังหน่วยงาน 
  เลขท่ี ................ ถนน .......................................................แขวง/ต าบล ............................................ 
  เขต/อ าเภอ ...........................................จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ................ 
  โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร .................................. มือถือ ........................................... 
  E – mail : ………………………………………………………………….. 
 1.3 ภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยย่อ 
  ........................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................... 
 1.4 องค์กรด าเนินกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อย่างไร (โปรดระบุ) 
  ........................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................... 
 1.5 เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
  หนังสือแสดงการจดทะเบียนองค์กร 
    ประวัติองค์กร 
    ผลงานส าคัญท่ีผ่านมา 
2. ข้อมูลโครงการ 
 2.1 ช่ือโครงการ  ................................................................................................................................................. 
 2.2 หลักการและเหตุผล 
   ..................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................................. 
 2.3 สถานภาพของโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ..................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................... 
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 2.5 เป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   2.5.1 เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 
    .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   2.5.2 จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/จ านวนคน และพื้นท่ีท่ีจะได้รับประโยชน์ 
    .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   2.5.3 ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 
    .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   2.5.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 2.6 ความสอดคล้องของโครงการ  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่ง ดังต่อไปนี้) 
    ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

 ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
    ส่งเสริมการขับเคล่ือนกากรพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ 
    การท่องเท่ียว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย 
    ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ 
    การประชาสัมพันธ์ 
    การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
    การบริหารจัดการในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    อื่น ๆ .......................................................................................................................................... 
 2.7 ช่ือผู้ประสานงาน 
   ช่ือ – สกุล ................................................ต าแหน่ง .......................................................................... 
   สถานท่ีติดต่อ .................................................................................................................................... 
   โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ............................. E-mail : ……………………………………. 
 2.8 สถานท่ีด าเนินงาน 
   เลขท่ี................หมู่.........ถนน ......................................แขวง/ต าบล ............................................... 
   เขต/อ าเภอ ....................................... จังหวัด ........................................ 
 2.9 ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ  หากมีระยะเวลาด าเนินงานเกินกว่า 1 ปี ให้ระบุ
เหตุผลความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา) 
 2.10 วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการระบุรายละเอียดวิธีด าเนินงาน  กิจกรรม  ขั้นตอน  และ
ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
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 2.11 ความพร้อมของโครงการ 
    ด าเนินการได้ทันที 
    อยู่ระหว่างเตรียมการ 
    อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นท่ีด าเนินการ 
 2.12 วงเงินงบประมาณการด าเนินโครงการ 
   งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน จ านวน .............................. บาท( (ตัวหนังสือ.......................) 

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจ าแนกราคา/หน่วย) 
รายการค่าใช้จ่า ปริมาณงาน งบประมาณ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย   
1.  กิจกรรม .................................   
2.  กิจกรรม .................................   
3.  กิจกรรม .................................   
4.  กิจกรรม .................................   
              รวม   

 2.13 การจ่ายเงินโครงการ 
   ส านักงานก าหนดให้มีการท าสัญญารับเงินอุดหนถุนตามจ านวนท่ีได้รับอนุมัติ หรือจ่ายให้เป็นงวด ๆ ตามลักษณะ
การด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดการขอเบิกเงิน  ดังนี้ 

งวดที่ แผนงาน/กิจกรรม จ านวนเงิน ระยะเวลาที่ขอ
เบิก 

หมายเหตุ 

งวดท่ี 
1 

สรุปแผนงาน/กิจกรรม การน าเงิน 
ไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน ร ะ บุ วั น ท่ี ห รื อ
เดือน 
ท่ีจะขอเบิกเงิน 

 

งวดท่ี 
2 

สรุปแผนงาน/กิจกรรม การน าเงิน 
ไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน ร ะ บุ วั น ท่ี ห รื อ
เดือน 
ท่ีจะขอเบิกเงิน 

 

งวดท่ี 
3 

สรุปแผนงาน/กิจกรรม การน าเงิน 
ไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน ร ะ บุ วั น ท่ี ห รื อ
เดือน 
ท่ีจะขอเบิกเงิน 

 

 2.14 ผู้เสนอโครงการ (ตัวแทนองค์กร) 
 ช่ือ – สกุล .....................................................ต าแหน่ง .................................................................. 
 สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี ........ หมู่ ...............ถนน .................................แขวง/ต าบล ........................................ 
 เขต/อ าเภอ .................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
 โทรศัพท์ ..................................โทรสาร .................................. E-mail : ……………………………………………… 
 ขอรับรองว่าโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อด าเนินการจาก
ทางราชการหรือแหล่งเงินอื่นใด  หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
 
 
             (ลงช่ือ) .............................................ผู้เสนอโครงการ     (ลงช่ือ) ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (...................................................)     (.....................................................) 
  ต าแหน่ง ....................................................................... ต าแหน่ง  ........................................................... 



 
 

--------------------- 
ค าอธิบายแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการขบเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล) 
--------------------- 

1. ผู้ขอรับการสนับสนุน 
 1.1 ช่ือหน่วยงาน  ระบุช่ือหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 1.2 ท่ีต้ัง  ระบุท่ีต้ังขององค์กรท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 1.3 ระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยย่อ 
 1.4 ระบุภารกิจขององค์กรท่ีด าเนินการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์โดยสังเขป 
 1.5 เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   ท่ีก าหนด 
 
2. ข้อมูลโครงการ 
 2.1 ให้ระบุช่ือโครงการท่ีจะด าเนินการ 
 2.2 หลักการและเหตุผล  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หรือความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  และเหตุผลการจัดท าโครงการ 
 2.3 สถานภาพของโครงการ ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่อง  ท่ีก าหนด 
 2.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ก าหนดจุดหมายซึ่งต้องการจะบรรลุผลของโครงการ ข้อความควรจะส้ัน  กระชับ และ

เข้าใจง่าย 
 2.5 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ระบุเป้าหมายของโครงการ  

จ านวนหมู่บ้าน  ประชากร  และพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์ รวมท้ังผลผลิตและผลลัพธ์ 
 2.6 ความสอดคล้องของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง    ท่ีก าหนด 
 2.7 ช่ือผู้ประสานงาน  ระบุช่ือผู้ประสานงาน  ต าแหน่ง  สถานท่ีติดต่อ โทรศัพท์  โทรสาร  E-mail ท่ีสามารถติดต่อ

ประสานงาน 
 2.8 สถานท่ีด าเนินงานระบุสถานท่ีด าเนินโครงการ 
 2.9 ระยะเวลาด าเนินการ  ระบุระยะเวลาเริมต้น และระยะเวลาส้ินสุดโครงการ  กรณีระยะเวลาด าเนินการเกินกว่า 1 

ปี ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็น 
 2.10 วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุรายละเอียดวิธีด าเนินงาน  กิจกรรม  ขั้นตอน  และระยะเวลาท่ีจะ

ด าเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 2.11 ความพร้อมของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง    ท่ีก าหนด 
 2.12 วงเงินงบประมาณ  ระบุจ านวนเงินงบประมาณ  จ าแนกรายการตามกิจกรรม และการใช้เงินในแต่ละกิจกรรม 
 2.13 การจ่ายเงินโครงการ  ส านักงานจะจัดให้มีการท าสัญญาก่อนการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนและ

เบิกจ่ายเงินตามลักษณะงวดงานท่ีจะด าเนินการ 
 2.14 ผู้เสนอโครงการ  (ตัวแทนองค์กร) เป็นบุคคลท่ีได้รับฉันทามติจากองค์กรให้เป็นผู้ลงนามเสนอ โครงการ 
 
   ผู้อนุมัติโครงการ  (หัวหน้าองค์กร ที่ขอรับการสนับสนนุ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจอนุมัติให้เสนอ
โครงการ) 
 
 

------------------------ 



 
หลักเกณฑ์องค์กรที่มีกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

 
1. เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
2. เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนแนวคิด  วิธีการด าเนินการด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี 

และภูมิสังคม 
3. เป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชน 
4. เป็นองค์กรท่ีมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการโดยใช้วิธีการตามแนวพระราชด าริ  เป็นแหล่งเรียนรู้ ระ ดับ จังหวั ด  ภาค 

และประเทศ 
5. เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ  และความสามัคคีของชุมชน หรือระหว่างชุมชน 
6. เป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการน า

แนวพระราชด าริ หรือนโยบายรัฐมาปรับใช้อย่างเหมาะสม 
7. เป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีมีผลงานท่ีผ่านมาเป็นท่ีประจักษ์ มีการรับรองผลงาน มีหลักฐานในการรับรองการเป็นองค์กร 
8. เป็นองค์กรท่ีมีความสอดคล้องในด้านการเกษตร การศึกษา ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเท่ียวอุตสาหกรรม และ

ผู้ประกอบการรายย่อย การต่างประเทศ ความมั่นคง อย่างชัดเจน 
9. เป็นองค์กรท่ีมีผลการด าเนินการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 

-------------------- 
 


