แบบ คคด.02
(ปรับปรุง ครั้งที่ 3)

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุม้ ครองเด็ก ประจาปี ....
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
1.1 ชื่อองค์กร (ภาษาไทย) ..........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี .............................................................................................................
1.2 องค์กรของท่าน จัดอยู่ในประเภทองค์กรใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
 องค์กรภาคเอกชน มูลนิ ธิ สมาคม
หน่ วยงานที่ให้การรับรอง .................................................................... (กรณีที่ไม่เป็ นนิ ติบุคคล *)
 หน่ วยงานภาครัฐ สังกัดกรม ..........................................................................................................
กระทรวง ..................................................................................................(ให้ขา้ มไปตอบข้อ 1.4 )
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
 อื่น ๆ ระบุ .........................................................................................................
* หมายถึง กรณีที่องค์กรตามข้อ 1.1 ไม่เป็ นนิ ติบุคคล จะต้องมีหน่ วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนที่
มี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุ ค คล ให้ก ารรับรองผลงานตามหนั ง สื อรับรองแนบท้ายแบบ คคด.02 โดยจะต้อ งเป็ น
หน่ วยงาน/องค์กรที่เป็ นภาคีเครือข่ายหรือมีการทางานร่วมกัน

1.3 รายชื่อคณะกรรมการ/ตาแหน่ ง
ประธาน/นายก.........................................................................................................................................
กรรมการ ..................................................................... ตาแหน่ ง ............................................................
กรรมการ ..................................................................... ตาแหน่ ง ............................................................
1.4 ที่ต้งั สานักงาน (พร้อมแผนที่) ..................................................................................................................
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................. โทรสาร ......................... E-Mail .....................
1.5 ชื่อผูป้ ระสานงานโครงการ......................................................โทรศัพท์/โทรศัพท์มอื ถือ............................
1.6 ปี ที่จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรหรือปี ที่เริ่มดาเนิ นการ ..................................................................................
1.7 วัตถุประสงค์ขององค์กร.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1.8 กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดาเนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั (โดยสรุป) .........................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1.9 ผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา (โดยสรุป) ...................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1.10 แหล่งความช่วยเหลือที่องค์กรได้รบั ในปั จจุบนั (ทั้งในและต่างประเทศ) ................................................
.................................................................................................................................................................

-2-

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ)
2.1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) .......................................................................................................................
2.2 ประเภทโครงการ (กรุณา  ในช่องว่าง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสงเคราะห์เด็ก
การคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก
การดาเนิ นงานของสถานรองรับเด็ก 5 สถาน
การส่งเสริมความประพฤติเด็ก
2.3 ลักษณะโครงการ (กรุณา  ในช่องว่าง)
ก. องค์กรภาคเอกชน
โครงการใหม่ (โครงการที่ไม่เคยดาเนิ นการในพื้ นที่ หรือกลุ่มเป้าหมายนั้นมาก่อน )
โครงการที่ดาเนิ นงานมาแล้ว (โครงการที่ได้ดาเนิ นการในพื้ นที่ หรือกลุ่มเป้าหมายนั้นแล้ว)
ไม่ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากส่วนราชการและเหล่งทุ นอื่นๆ
ข. หน่ วยงานภาครัฐ
โครงการริเริ่มใหม่ (โครงการที่มีแนวคิดหรือนโยบายใหม่ไม่เคยทามาก่อน )
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุ นจากงบประมาณปกติได้
ได้รบั แต่ไม่เพียงพอ ( ได้รบั งบประมาณปกติ......................... บาท )
2.4 โปรดให้รายชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถอธิบายถึงผลงานของท่านที่ผ่านมาได้ จานวน 2 ท่าน
(1) ชื่อ ...............................................................ที่อยู/่ หน่ วยงาน........................ .......................................
............................................................................................โทรศัพท์...................................................
(2) ชื่อ ...............................................................ที่อยู/่ หน่ วยงาน...............................................................
............................................................................................โทรศัพท์...................................................
หมายเหตุ ในกรณีงบประมาณโครงการที่เสนอต่อ กองทุนคุม้ ครองเด็ก มากกว่า 300,000 บาท ให้แนบ
หนังสือรับรองผลงาน และให้บุคคลอ้างอิงลงนามมาพร้อมกับแบบเสนอโครงการ
2.5 หลักการและเหตุผล
(1) ความสาคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โครงการควรแสดงข้อมูลสภาพปั ญหาเฉพาะพื้ นที่ (อาจ
หาข้อ มูล จากหน่ ว ยงานในพื้ นที่ เช่น อบต. เทศบาล สถานี อ นามัย สาธารณสุข จัง หวัด องค์ก รพัฒ นา
เอกชน) อธิบายโครงการได้ช ดั เจนว่าโครงการที่เสนอเกี่ย วข้องกับการคุ ม้ ครองเด็ก อย่างไรมุ ่งเน้นไปที่
ประเด็นการคุม้ ครองเด็กเรื่องใด

(2) ความคิดริเริ่ม โครงการควรแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อนั มีฐานที่มาจากองค์ความรูซ้ ึ่ง
เป็ นที่ย อมรับและความคิดริเริ่มนั้ นมีศกั ยภาพที่จะขยายผลได้ เป็ นโครงการต้นแบบ หรือ ปฏิบตั ิการ
ใหม่ ๆ ที่ใช้ความรูน้ า คุณลักษณะนี้ จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ

-32.6 วัต ถุป ระสงค์ ควรระบุว ตั ถุป ระสงค์ข องโครงการให้ช ดั เจนที ่สุด โดยแสดงถึง สิ ่ง ที ่ว ดั ผล และ
ประเมินผลได้ (เช่น ต้องการให้เกิดผลอะไร เพียงไร ผลนั้นจะเกิดกับใคร ด้วยเงื่อนไขเวลาอย่างไร)
2.7 กลุ่ม เป้ าหมายและพื้ นที่ดาเนิน งาน ระบุก ลุ่มเป้ าหมาย พื้ นที่ (โดยระบุ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ
จังหวัด) จานวน วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม อย่างชัดเจน มิใช่กล่าวอ้างถึงอย่างเลื่อนลอย
และควรระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองด้วย
2.8 วิธีการดาเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบตั ิงานที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ แสดง
รายละเอียดกิจกรรมเพียงพอ และมีกาหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล และควรมี
กิจ กรรมต่อ เนื ่ อ ง โครงการที ่ม ีก ารฝึ ก อบรม ดูง าน จะต้อ งมีก ิจ กรรมต่อ เนื ่ อ งที ่จ ะส่ง ผลต่อ การ
คุ ม้ ครองเด็ก หากเป็ นกิจ กรรมของชุมชนควรแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทามากน้อย
เพียงไร กรณีทาหลายกิจกรรมควรอธิบายแต่ละกิจกรรมจะเชื่อมโยงกันอย่างไร กิจกรรมหนึ่ ง ๆ จะ
ส่งผลต่อ กิจ กรรมอื่น ๆ อย่างไร โดยแต่ล ะกิจ กรรมจะต้องมีรายละเอีย ด/ขั้นตอน รวมทั้งจานวน
วิทยากร, กลุ่มเป้าหมาย และภาคเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม
2.9 ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ แสดงแผนการดาเนิ นงาน/ปฏิทินงานในแต่ละเดือน
(Gantt chart) โดยแยกตามกิจกรรมที่ดาเนิ นการตามข้อ 2.8
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย วัน เดือน
(ระบุจานวน)
ปี

ชื่อกิจกรรม ทากับใคร,
ตามข้อ
ที่ไหน
2.8

ผลที่คาดว่า งบประมาณ งบประมาณ
จะได้รบั
ที่เสนอขอ จากแหล่งอื่น
(1)
(2)
ช่วงเวลาที่ กลุ่มเป้าหมาย ยอดเงินที่
ยอดเงินจาก
จัด
จะได้อะไร
ขอรับการ
แหล่งทุนอื่น
กิจกรรม
สนับสนุ น
ที่ให้การ
จากกองทุน สนับสนุ น
คุม้ ครองเด็ก

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้ น
(1)+(2)
ยอดเงินรวม
ของแต่ละ
กิจกรรม

2.10 การประเมิ นผล ท่านจะใช้ตัวชี้ วัดอะไร ในการวัดความสาเร็จของโครงการนี้ ด้วยวิธีใด ใครเป็ น
ผูป้ ระเมิน

2.11 งบประมาณ ควรแสดงรายละเอียดงบประมาณให้ชดั เจนและสมเหตุสมผล โดยประหยัดและคุม้ ค่า
ชี้ ให้เห็ นว่า งบประมาณที่ เสนอสะท้อนกิ จ กรรมตามแผนงาน ในกรณี ที่ มีก ารของบประมาณจาก
แหล่ง ทุ นอื่ น ผู ้เ สนอจะต้อ งแจ้ง ยอดและเงื่ อนไขของแหล่งทุ น อื่ นไว้ดว้ ย (หากไม่แ จ้ง และทราบ
ภายหลังกองทุนคุม้ ครองเด็ก จะขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสนับสนุ นทุน)
2.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั แสดงผลที่จะเกิดขึ้ นอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทั้งแสดงถึงความยัง่ ยืนของโครงการ
หลังจากเสร็จสิ้ นโครงการ
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เพื่อประโยชน์ ต่อการพิจารณาโครงการของท่าน กรุ ณ าตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารที่ กาหนดให้จดั ส่งทุกรายการ โดยทาเครื่องหมาย ถูก หน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านจัดส่งมา พร้อมกับ
แนบรายละเอียด ดังนี้
1. เอกสารโครงการ 3 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละชุดประกอบด้วย
รายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ
เงื่อนไขการรับทุน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองตามแบบเสนอโครงการ
มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับทุน (ถ้ามี)
2. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 3 ชุด
ประวัติองค์กร/หน่ วยงานของท่าน โดยสังเขป
ประวัติผลงานของผูเ้ สนอโครงการ หรือผูร้ บั ผิดชอบโครงการ โดยย่อ
โครงสร้างทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ
ภาระหน้าที่หลักขององค์กร และผลการดาเนิ นงาน โดยสังเขป
แผนที่องค์กรของท่าน
แผนที่ของพื้ นที่ดาเนิ นงาน
อื่น ๆ (ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ)........................................
3. กรณีเป็ นองค์กรภาคเอกชนให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้
เอกสารการจดทะเบียนเป็ นองค์กรนิ ติบุคคล
สาเนาใบรับรองการขึ้ นทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)
สาเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ
รายชื่อบุคคลที่ประกอบเป็ นคณะกรรมการบริหารองค์กรและเจ้าหน้าที่ประจา
สานักงานหรือโครงการ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ ี
อานาจลงนามและผูป้ ระสานโครงการ

ผลงานในรอบปี ที่ผ่านมา
งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายสาหรับรอบปี ที่ผ่านมา
สาเนาสมุดเงินฝากขององค์กร พร้อมทั้งสาเนารายการในสมุดฝากเงินย้อนหลัง
มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับทุน หรืออาจเป็ น
รายงานสรุปและมีการลงนามทุกคน(ถ้ามี)
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4. กรณีที่ไม่เป็ นองค์กรนิตบิ ุคคล ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบ อย่างละ 3 ชุด ดังนี้
หนังสือรับรองจากองค์กรนิ ติบุคคลหรือหน่ วยงานของรัฐ (ตามเอกสารแนบท้าย)
สาเนาใบรับรองการขึ้ นทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)
รายชื่อบุคคลที่ประกอบเป็ นคณะกรรมการบริหารองค์กรและเจ้าหน้าที่ประจา
สานักงานหรือโครงการ
สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของ
กรรมการทุกคน
ผลงานในรอบปี ที่ผ่านมา
งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ่ายสาหรับรอบปี ที่ผ่านมา
สาเนาสมุดเงินฝากขององค์กร พร้อมทั้งสาเนารายการในสมุดฝากเงินย้อนหลัง
มติที่ประชุมขององค์กร ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับทุน หรืออาจเป็ น
รายงานสรุปและมีการลงนามทุกคน(ถ้ามี)
...........................(1)...................... ผูเ้ สนอโครงการ
(
)
...........................(2)...................... ตาแหน่ ง
หมายเหตุ (1) หมายถึง ชื่อ-สกุล ผูเ้ สนอโครงการขององค์กรที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุ นจากกองทุนคุม้ ครองเด็ก
(2) หมายถึง ตาแหน่งในองค์กรของผูเ้ สนอโครงการตาม (1)

สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุน
คุม้ ครองเด็ก และเอกสารที่กาหนดให้จดั ส่งเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการขององค์กร แล้วปรากฏว่า
ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
อื่นๆ
ระบุ ............................................................................................................
....................................................................................................................
...........................(1)...................... เจ้าหน้าที่
(
)
...........................(2)...................... ตาแหน่ ง
หมายเหตุ (1) หมายถึง ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ หรือสานัก งานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์
(2) หมายถึง ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตาม (1)

เอกสารแนบท้าย คคด.02

หนังสือรับรององค์กรภาคเอกชนที่เสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุม้ ครองเด็ก
(ในกรณีที่ไม่เป็ นองค์กรนิ ติบุคคล)

ที่ ..................(1).....................

เขียนที่ ...........................(2)...................................
................................................................................
................................................................................

ข้าพเจ้า ......................(3).......................... ตาแหน่ ง ............................(4)...........................
สังกัด .............................................................................................(5)..............................................................
ขอรับรองว่า (ระบุองค์กร) ....................................................................(6)......................................................
ก่อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ ............. เดือน .................(7)................. พ.ศ. ............ มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ ......(8).......
หมู่ที่ ................ ตาบล/แขวง ................................................. อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย ์ .............................. โทรศัพท์ ......................................
โทรสาร ....................................................... เป็ นองค์กรที่ดาเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์และกิจการเพื่อการ
สงเคราะห์ คุ ม้ ครองสวัสดิ ภ าพ และส่งเสริมความประพฤติ เด็ ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

จึงเห็นสมควรให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุ นเงินกองทุนคุม้ ครองเด็กจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์ได้
ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ...............(9)........................ พ.ศ. .............

ลงชื่อ ........................(3)..............................
(..........................................................)
ตาแหน่ ง ................................(4)...........................................
ชื่อหน่ วยงาน .........................(5)...........................................

หมายเหตุ การลงชื่อรับรองให้ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรเป็ นผูล้ งนาม

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด
หนังสือรับรององค์กรภาคเอกชนที่เสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุม้ ครองเด็ก
(กรณีที่องค์กรที่เสนอโครงการฯ มิใช่นิติบุคคล)

(1)

หมายถึง

เลขหนังสือที่ออกจากหน่ วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน (นิ ติบุคคล) ที่ให้การรับรอง
องค์กรที่เสนอโครงการ

(2)

หมายถึง

ที่อยู่ หน่ วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน (นิ ติบุคคล) ที่ ให้การรับรององค์กรที่เสนอ
โครงการ

(3)

หมายถึง

ชื่อ - สกุ ล ผูบ้ ริหารสูงสุ ด หรือรักษาการแทนผู ้บริหารสูงสุ ด (ณ ขณะนั้ น) ที่ ให้การ
รับรององค์กรที่เสนอโครงการ

(4)

หมายถึง

ตาแหน่ งผูบ้ ริหารสูงสุด ตาม (3)

(5)

หมายถึง

ชื่อหน่ วยงานภาครัฐ / องค์กรภาคเอกชน (นิ ติบุคคล) ที่ให้การรับรององค์กรฯ

(6)

หมายถึง

ชื่อองค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุ นจากกองทุนคุม้ ครองเด็ก

(7)

หมายถึง

วัน เดือน ปี ที่องค์กรตาม (6) เริ่มดาเนิ นการ

(8)

หมายถึง

ที่อยูอ่ งค์กรตาม (6) ซึ่งจะต้องเป็ นที่อยูท่ ี่แน่ นอนและสามารถตรวจสอบได้

(9)

หมายถึง

วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรององค์กรภาคเอกชนที่เสนอโครงการขอรับเงินกองทุน
คุม้ ครองเด็ก

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

