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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยกองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกองทุนปองกันและแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัว 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๔๙   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบดวยขอ  ๕  และขอ  ๗/๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เ ร่ือง   การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห   พ .ศ .   ๒๕๓๙   ซ่ึงแกไขเพิ่มเ ติมโดยขอบัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกองทุนปองกันและแกไขการใช
ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ  

คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบกรุงเทพมหานครนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนปองกันและ

แกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักพัฒนาสังคม 
“องคกรพัฒนาเอกชน”  หมายความวา  องคกรที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
“องคกรชุมชน”  หมายความวา  องคกรชุมชนซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 

วาดวยเร่ืองชุมชน 
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หมวด  ๒ 
การบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   
เปนประธานกรรมการ  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักพัฒนาสังคม  เปนรองประธาน
กรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักพัฒนาสังคม  ผูอํานวยการ
สํานักการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักการแพทย  
ผูอํ านวยการสํานักการศึกษา   ผูอํ านวยการสํานักอนามัย   และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครมีหนังสือเชิญเปนกรรมการอีกไมเกิน  ๕  คน  เปนกรรมการ  โดยมีผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ  กับใหคณะกรรมการแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดไมเกิน  ๒  คน   

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครเชิญเปนกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  
๒  ป  และผูทรงคุณวุฒิที่หมดวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาการสงเคราะห  ปองกัน  สงเสริมศักยภาพ  คุมครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี  

รวมถึงครอบครัวที่มีผลกระทบมาจากความรุนแรง  และการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ   

(๓) แตงต้ังคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
ขอ ๗ ใหสํานักงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําประมาณการรายจายประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน  พิจารณา 
(๒) ตรวจสอบและวิเคราะหคําขอรับการสนับสนุนกองทุนกอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทนุเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(๓) พิจารณาเสนอขออนุมั ติ เบิกจายเ งินให เปนไปตามขอบัญญัติและระเบียบของ

กรุงเทพมหานคร 
(๔) รวบรวมและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุน  พรอมทั้งจัดทํารายงานเพื่อการ

ตรวจสอบ 
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(๕) จัดทําทะเบียนหนวยงานหรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน  เพื่อกํากับดูแล  
และติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุน  เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
(๗) ดําเนินการดานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารของรัฐที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ  

โดยใหใชชื่อบัญชีวา  “กองทุนปองกันและแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัว” 
การถอนเงินฝากใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคมหรือรองผูอํานวยการสํานักที่

ผูอํานวยการสํานักมอบหมายกับหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักพัฒนาสังคมลงนามรวมกัน 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 

 

ขอ ๘ ผูประสงคจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรชุมชน  หรือองคกรพัฒนาเอกชน  ที่ดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับการดําเนินงานของกองทุน  หรือ 
(๒) เปนองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรชุมชน  หรือองคกรพัฒนาเอกชน   ที่ศึกษา

รวบรวมและจัดการขอมูลเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาคําขอ รับการสนับสนุนกองทุน 

ซ่ึงสํานักงานไดตรวจสอบ  และวิเคราะหแลว  โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) เปนโครงการที่มี วัตถุประสงคสอดคลองกับการดําเนินงานของกองทุนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
(๒) เปนโครงการที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได  หรือไดรับ 

ไมเพียงพอ   
(๓) กรณีเปนบุคคล  ครอบครัว  ตองเปนผูประสบปญหาความเดือดรอนจากความรุนแรง 

โดยใหทํารายการขอรับการสนับสนุนผานองคกรตามขอ  ๘ 
ขอ ๑๐ วงเงินการสนับสนุน  จะพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสมตามหลักเกณฑ

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
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ขอ ๑๑ เพื่อใหไดรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติ  คณะกรรมการหรือสํานักงานอาจ

ใหผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของ  ชี้แจงรายละเอียดหรือ

แสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยังสถานที่ดําเนินงานของหนวยงาน

หรือองคกรหรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุน 

ขอ ๑๒ ใหองคกรตามขอ  ๘  ย่ืนขอรับการสนับสนุนตอสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาโครงการหรือรายการที่เสนอขอรับการ

สนับสนุนใหแลวเสร็จโดยเร็วและใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการสนับสนุนทราบ   

ขอ ๑๔ องคกรที่ไดรับเงินจากกองทุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไขการใชจายเงิน  

ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินที่ไดรับตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

กําหนด 

องคกรที่มิไดดําเนินการ  หรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจาย  ใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร  หรือผูที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  

แลวดําเนินการตรวจสอบ  และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุน  เพื่อดําเนินการ 

ขอ ๑๕ องคกรหรือบุคคลที่ไดรับเงินจากกองทุน  ตองใหคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ

ผูที่ไดรับมอบหมาย  ตรวจเย่ียมการดําเนินงาน  หรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 
รายงานสถานะการเงิน 

 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานจัดทํารายงานสถานะการเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด

แลวรายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุนภายใน  ๓๐  วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานรวบรวมงบการเงินประจําปและรายละเอียดประกอบของเงินกองทุน  

เพื่อจัดทํางบการเงินกองทุนในภาพรวมสงใหกองตรวจสอบภายใน  กรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบกอน

สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ภายใน  ๙๐  วันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๘ วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหสํานักงานปฏิบัติตามขอบัญญัติ

และระเบียบของกรุงเทพมหานคร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ว่าด้วยกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว   

(ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนป้องกันและแก้ไข 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ประกอบกับข้อ  ๕  ข้อ  ๗/๑  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ 
และการสงเคราะห์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อ  ๘  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้  
ความรุนแรงในครอบครัว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนป้องกันและแก้ไข  

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๕  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น  

ประธานกรรมการ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักพัฒนาสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักพัฒนาสังคม  ผู้อํานวยการสํานักการคลัง  
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
ผู้อํานวยการสํานักอนามัย  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งไม่เกินห้าคน  และผู้แทน
ภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งตามที่เห็นสมควร  กลุ่มละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  กับให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนภาคประชาชนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
แต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   



  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนภาคประชาชนว่างลง  ให้ผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน  เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของ  
กรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้  และให้ผู้ที่ ได้ รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน   

ในกรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างตามวรรคสาม  และยังมีกรรมการเหลืออยู่  
เกินก่ึงหนึ่ง  ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ  
กรรมการผู้แทนภาคประชาชนขึ้นใหม่  ให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการใหม่” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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กรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
กองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

เกณฑ์บังคับ  

ล าดับที่ เกณฑ์การพิจารณา เงื่อนไข 
1. ความสอดคล้องของโครงการ  โครงการมีการน าเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม  

 ที่สอดคล้องกันและมีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการที่ชัดเจน 
 โครงการที่น าเสนอ มีความสอดคล้องกับนโยบายและ 
 แผนบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 

2. ศักยภาพองค์กร  ขนาดองค์กร / บุคลากร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับโครงการ 
 ที่เสนอขอ 
 ความสอดคล้องของโครงการที่เสนอกับภารกิจองค์กร 

3. ความสมเหตุสมผลและประหยัด  โดยเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน 

 

เกณฑ์ที่เป็นคุณสมบัติท่ีควรมี (มีข้อใดข้อหนึ่ง) 

ล าดับที่ เกณฑ์การพิจารณา เงื่อนไข 
1. ความย่ังยืน  เป็นโครงการที่ผลผลิตสามารถสร้างให้เกิดผลลัพธ์ได้ในระยะยาว หรือ 

 เป็นโครงการที่มีผู้รับด าเนินการต่อภายหลัง ระยะเวลาการรับเงิน
 สนับสนุนแล้ว ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
 องค์กรพัฒนาเอกชน หรืออ่ืนๆ 

2. มีผู้อ่ืนร่วมสนับสนุน  ในโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนบางประเภท เช่น การวิจัย  
 หรืออ่ืนๆ ควรมีการสนับสนุนบางส่วน โดยหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุน
 งานวิจัยโดยตรง เช่น สกว. สภาวิจัยแห่งชาติ สถาบันการศึกษา เป็นต้น 
 เนื่องจากมีความช านาญเฉพาะในการพิจารณาโครงการลักษณะนั้นๆ  
 โดยก าหนดอัตราส่วนการร่วมสนับสนุนร้อยละ 40 

3. เป็นโครงการเร่งด่วน  เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร  
 ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในสังคม หรือ 
 เป็นโครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ไม่สามารถรองบประมาณปกติได้  
 เพราะจะเกิดความเสียหาย / ปัญหาใหญ่ตามมา หรือ 
 เป็นโครงการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาสังคม (Social Problem) 
 หรือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม (Hot Issue) หรือ 
 เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบ 
 จากการใช้ความรุนแรงที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 

4. เป็นโครงการริเริ่มใหม่  ไม่มีโครงการในลักษณะนี้มาก่อน หรือ 
 ไม่ซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น หรือ 
 เป็นโครงการน าร่อง 

5. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  กรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรในชุมชนระดับเขต ควรเป็นโครงการ 
 ที่มีข้อตกลงเป็นภาคี (Partnership) ร่วมกับส านักงานเขตเพ่ือการต่อยอด
 และขยายผลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ 

 



ล าดับที่ เกณฑ์การพิจารณา เงื่อนไข 
6. โครงการที่เป็นการฝึกอบรม  การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร / หน่วยงานที่ให้บริการตรง 

 ควรมีกลไกการติดตามประเมินผลและนิเทศงาน เพื่อให้ผู้รับการอบรม
 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและต่อเนื่องยั่งยืน  
 การฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน / เยาวชน 
 ควรให้ความส าคัญในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ของแกนน าผู้ท าหน้าที่เฝ้าระวัง การส่งต่อให้มืออาชีพ และกลไก  
 การติดตามประเมินผลและนิเทศงาน 

7. ผลงาน  กรณีเป็นองค์กรที่เคยด าเนินการมาแล้วให้มีผลงานในเชิงประจักษ์ 
 ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
 

 



แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ประจ าปี......................... 

ส านักพัฒนาสังคม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรที่ขอสนับสนุน (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

        (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี.....................................................................................................  

1.2 องค์กรของท่าน จัดอยู่ในประเภทองค์กรใด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

         องค์กรภาครัฐ สังกัดกรม....................................................................กระทรวง.......................................... 

            ..................................................................................................................................................................... 

            รัฐวิสาหกิจ  

            องค์กรชุมชน (จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องชุมชน) 

            องค์กรพัฒนาเอกชน (องค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง) 

1.3 รายชื่อคณะกรรมการ/ต าแหน่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 

       1.  ประธาน/นายก............................................................................................................................................. 

       2.  กรรมการ........................................................................................ต าแหน่ง................................................ 

       3.  กรรมการ........................................................................................ต าแหน่ง................................................ 

       4.  กรรมการ........................................................................................ต าแหน่ง................................................ 

       5.  เจ้าหน้าที่ 1. .................................................................................. ต าแหน่ง................................................ 

                        2. .................................................................................. ต าแหน่ง................................................ 

                        3. .................................................................................. ต าแหน่ง................................................ 

                        4. .................................................................................. ต าแหน่ง................................................ 

1.4 ปีที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรือปีที่เริ่มด าเนินการ.............................................................................................. 

1.5 ที่ตั้งส านักงาน (พร้อมแผนที่)............................................................................................................................... 

      ...................................................... โทรศัพท/์โทรศัพท์มือถือ.............................................................................. 

      โทรสาร.................................................. E-Mail.................................................................................................. 

1.6 ชื่อผู้ประสานงานโครงการ....................................................... โทรศัพท/์โทรศัพท์มือถือ.................................... 
1.7 วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ขอสนับสนุน................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................................. 

แบบกองทุนฯ 01 
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1.8 กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน (โดยสรุป)...................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................................................. 

1.9 ผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (โดยสรุป)............................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................................................. 

1.10 แหล่งความช่วยเหลือที่องค์กรได้รับในปัจจุบัน (ทั้งในและต่างประเทศ) 
        1. ............................................................................................ จ านวน......................................................บาท 

        2. ............................................................................................ จ านวน......................................................บาท 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 

2.1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)..................................................................................................................................... 
2.2 ลักษณะโครงการ 

      ก. องค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

                โครงการริเริม่ใหม่ (โครงการที่มีแนวคิดหรือนโยบายใหม่ ไม่เคยท ามาก่อน) 

                ไม่สามารถของบประมาณปกตไิด้ 

                ไดร้ับแตไ่ม่เพียงพอ (ได้รับงบประมาณปกต.ิ.......................................บาท) 

                อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................................................. 

      ข. องค์กรชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 

                โครงการใหม่ (โครงการที่ไม่เคยด าเนินการในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมายนั้น มาก่อน) 

                โครงการท่ีด าเนนิงานมาแล้ว (โครงการที่ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ หรือกลุ่มเป้าหมายนั้นแล้ว 

                โดยต้องมีทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามโครงการนีอ้ยู่แล้วบางสว่น ซึ่งตอ้งไม่น้อยกว่า 25% 

                ไม่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอ่ืน ๆ หรอืไดร้ับแตไ่ม่เพียงพอ 

                กรณีไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ ไดร้ับ จ านวน........................................บาท จากหน่วยงาน 

                .............................................................................. 

2.3 หลักการและเหตุผล 

      (1) ความส าคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โครงการควรแสดงข้อมูลสภาพปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ (อาจหาข้อมูล
จากหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน) อธิบายโครงการได้
ชัดเจนว่าโครงการที่เสนอเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวอย่างไร มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องใด และจะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร 
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       (2) ความคิดริเริ่ม โครงการควรแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันมีฐานที่มาจากองค์ความรู้ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับและความคิดริเริ่มนั้นมีศักยภาพที่จะขยายผลได้ เป็นโครงการต้นแบบ หรือปฏิบัติการใหม่ ๆ ท่ีใช้                      
ความรู้น า คุณลักษณะนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2.4 วัตถุประสงค์ ควรระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนที่สุด โดยแสดงถึงสิ่งที่วัดผลและประเมินผลได้   
(เช่น ต้องการให้เกิดผลอะไร เพียงไร ผลนั้นจะเกิดกับใคร ด้วยเงื่อนไขเวลาอย่างไร)  

2.5 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินงาน ระบุกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ (โดยระบุ พื้นที่ชุมชน พื้นที่แขวง หรือเขตใน
กรุงเทพมหานคร) จ านวน วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน มิใช่กล่าวอ้างถึงอย่างเลื่อนลอย  

2.6 วิธีการด าเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ แสดงรายละเอียด
กิจกรรมเพียงพอ และมีก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล และควรมีกิจกรรมต่อเนื่อง ที่จะส่งผลต่อ
การด าเนินการ หากเป็นกิจกรรมของชุมชนควรแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท ามากน้อยเพียงไร กรณีท า
หลายกิจกรรมควรอธิบายแต่ละกิจกรรมจะเชื่อมโยงกันอย่างไร กิจกรรมหนึ่ง ๆ จะส่งผลต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างไร 

2.7 ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึงสิ้นสุดโครงการ (ระยะเวลาต้องก าหนดไม่เกิน 2 ปี) 

2.8 ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ แสดงแผนการด าเนินงาน/ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ( Gantt chart)  

กิจกรรมจะท า
อะไร 

กับใครที่ไหน ระบุเวลากี่วัน
เมื่อไร 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

งบประมาณท่ีขอรับ
การสนับสนุนจาก

กองทุน 

งบประมาณจาก
แหล่งอื่น 

      

      

2.9 การประเมินผล ท่านจะใช้ตัวชี้วัดอะไร ในการวัดความส าเร็จของโครงการนี้ ด้วยวิธีใด ใครเป็นผู้ประเมิน 

2.10 งบประมาณ ควรแสดงรายละเอียดงบประมาณที่สมเหตุสมผล โดยประหยัดและคุ้มค่า ชี้ให้เห็นว่างบประมาณ             
ที่เสนอสะท้อนกิจกรรมตามแผนงาน ในกรณีที่มีการของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ผู้เสนอจะต้องแจ้งยอดและ
เงื่อนไขของแหล่งทุนอื่นไว้ด้วย (หากไม่แจ้ง และทราบภายหลังส านักงานจะขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณา                   
ค าขอรับการสนับสนุนกองทุน) 

2.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงผลที่จะเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ได้แก่ 

        (1) ความต่อเนื่องยั่งยืน แสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่าจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อโครงการ                  
ที่กองทุนได้ให้การสนับสนุนแล้วสิ้นสุดลง และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการต่อไป  

        (2) การขยายผล ท่านจะมีวิธีการขยายผลการด าเนินโครงการนี้อย่างไร จะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการ
ของท่านอย่างไร 
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        เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของเอกสาร                    
ที่ก าหนดให้จัดส่งทุกรายการ โดยท าเครื่องหมาย 3 หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่งมา พร้อมกับแนบรายละเอียด ดังนี้ 

        1. เอกสารโครงการ 3 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 

                  รายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ 

        2. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 3 ชุด 

                  แผนทีอ่งค์กรของท่าน 

                  แผนทีข่องพ้ืนทีด่ าเนนิงาน 

                  อ่ืน ๆ (ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)................................................................................ 

        3. กรณีเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้  

                  (ก) ส าเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ 

                  (ข) งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายส าหรับรอบปีที่ผ่านมา 

                  (ค) กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องให้แนบฐานะเงินทุนตามโครงการด้วย 

                  (ง) ส าเนาใบส าคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กร  

        ข้าพเจา้ขอรับรองวา่รายการและวงเงนิทีข่อรับการสนับสนุนจากกองทุนปอ้งกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว ไม่ซ้ าซ้อนกับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ  

 

 

                                             ลงชื่อ........................................................................... 

                                             ต าแหนง่....................................................................... 

                                                                     ผูเ้สนอโครงการ 

                                                        (หัวหน้าหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน) 

 

 

 

 

 



แบบแสดงฐานะเงินทุนตามโครงการ 
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