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แบบคําขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต�างด�าว 
เพ่ือช�วยเหลือและอุดหนุนองค!กรเอกชน 
------------------------------------------------ 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อองค�กร (ภาษาไทย) ................................................................................................................................... 

 (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................... 
1.2 รายชื่อคณะกรรมการ/ตําแหน"ง และเจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติงานตามโครงการ  

 1. ประธาน/นายก.......................................................................................................................................... 
 2. กรรมการ ................................................................ ตําแหน"ง .................................................................. 
 3. กรรมการ ................................................................ ตําแหน"ง .................................................................. 
 4. กรรมการ ................................................................ ตําแหน"ง .................................................................. 
 5. กรรมการ (1) ........................................................... ตําแหน"ง ................................................................. 
 5. กรรมการ (2) ........................................................... ตําแหน"ง ................................................................. 
5. กรรมการ  (3) ........................................................... ตําแหน"ง ................................................................. 
5. กรรมการ  (4) ........................................................... ตําแหน"ง ................................................................. 

1.3 ป3ท่ีจดทะเบียนก"อต้ังองค�กรหรือป3ท่ีเริ่มดําเนินการ........................................................................................ 

1.4 ป3ท่ีได&รับอนุญาตให&ดําเนินการเก่ียวกับการให&ความช"วยเหลือแก"คนต"างด&าว................................................. 

1.5 ท่ีตั้งสํานักงาน (พร&อมแผนท่ี) ........................................................................................................................  
 โทรศัพท�/โทรศัพท�มือถือ ................................................. โทรสาร ............................................................... 

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

1.6 ชื่อผู&ประสานงานโครงการ......................................................... ตําแหน"ง ..................................................... 
  โทรศัพท�/โทรศัพท�มือถือ........................................................... โทรสาร ...................................................... 

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

1.7 วัตถุประสงค�ขององค�กร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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1.8 กิจกรรมหรือโครงการท่ีองค�กรดําเนินการอยู"ในปGจจุบัน (โดยสรุป) 

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

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

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

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

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

1.9 ผลงานในรอบ 1 ป3 ท่ีผ"านมา (โดยสรุป)  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

1.10 แหล"งความช"วยเหลือท่ีองค�กรได&รับในปGจจุบัน (ท้ังในและต"างประเทศ)  
      1. ........................................................................................................ จํานวน ................................... บาท 

2. ........................................................................................................ จํานวน .................................. บาท      
3. ........................................................................................................ จํานวน .................................. บาท 
4. ........................................................................................................ จํานวน .................................. บาท      
5. ........................................................................................................ จํานวน .................................. บาท 

ส�วนท่ี 2  รายละเอียดข�อมูลโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน (แยกตามรายโครงการ) 

2.1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2.2 ความสอดคล&องกับยุทธศาสตร�  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2.3 โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เปKนโครงการในด&าน (ระบุ เช"น ด&านการสาธารณสุข  
ด&านการศึกษา เปKนต&น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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2.4 คุณสมบัติขององค�กรท่ีขอรับการสนับสนุน 

  �  โครงการท่ีมีการดําเนินงานมาแล&ว ซ่ึงมีทุนอยู"บางส"วน หรือ 
      �  โครงการริเริ่มใหม" (โครงการท่ีมีแนวคิดหรือนโยบายใหม"ไม"เคยทํามาก"อน) 
      �  โครงการท่ีไม"ได&รับการสนับสนุนงบประมาณจากส"วนราชการหรือแหล"งทุนอ่ืน หรือ 
      �  ได&รับแต"ไม"เพียงพอ (ได&รับงบประมาณปกติ ............................... บาท) 

2.5 โปรดให&รายชื่อบุคคลท่ีน"าเชื่อถือ ท่ีสามารถอธิบายถึงผลงานของท"านท่ีผ"านมาได& จาํนวน 2 ท"าน 

 (1) ชื่อ ............................................................. ท่ีอยู"/หน"วยงาน ............................................................. 
....................................................................................... โทรศัพท� .............................................. 

 (2) ชื่อ ............................................................. ท่ีอยู"/หน"วยงาน ............................................................. 

....................................................................................... โทรศัพท� .............................................. 

  
หมายเหตุ ในกรณีงบประมาณโครงการท่ีเสนอต"อกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต"างด&าว 
มากกว"า 50,000 บาท ให&แนบหนังสือรับรองผลงาน และให&บุคคลอ&างอิงลงนามมาพร&อมกับแบบเสนอโครงการ 
 
2.6 หลักการและเหตุผล  

 ความสําคัญและประเด็นท่ีเก่ียวข&อง โครงการควรแสดงข&อมูลสภาพปGญหาของแรงงานต"างด&าวในด&านต"างๆ 
อธิบายโครงการได&ชัดเจนว"า โครงการท่ีเสนอเก่ียวข&องกับการช"วยเหลือแรงงานต"างด&าวอย"างไร มุ"งเน&นไปท่ี
ประเด็นเรื่องใด 

2.7 วัตถุประสงค� 
 ควรระบุวัตถุประสงค� และกระบวนการดําเนินโครงการให&ชัดเจนท่ีสุด โดยแสดงให&เห็นถึงการช"วยเหลือใน 

การดําเนินการด&านต"างๆ ตามข&อกําหนดคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต"าง
ด&าว ข&อ 4 (3) และ (6) รวมท้ังแสดงถึงสิ่งท่ีวัดผลและประเมินผลได& (เช"น ต&องการให&เกิดผลอะไร เพียงไร  
ผลนั้นจะเกิดกับใคร ด&วยเง่ือนไขเวลาอย"างไร) 

2.8 กลุ"มเปQาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 ระบุกลุ"มเปQาหมาย และพื้นที่ดําเนินการ จํานวน วิธีการคัดเลือกกลุ"มเปQาหมายแต"ละกลุ"มอย"างชัดเจน  

มิใช"กล"าวอ&างถึงอย"างเลื่อนลอย  

2.9 วิธีการดําเนินการ 
 ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดรับกับวัตถุประสงค� แสดงรายละเอียดกิจกรรม 

ที่ชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาของแต"ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล ในการช"วยเหลือ การดําเนินการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการทํางาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให&ความคุ&มครองด&าน
แรงงาน แก"คนต"างด&าว กรณีทําหลายกิจกรรม ควรอธิบายความเชื่อมโยงของกิจกรรมให&เห็นว"า กิจกรรมหนึ่งๆ 
จะส"งผลต"อกิจกรรมอ่ืนๆ อย"างไร 
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2.10 ปฏิทินกิจกรรมหรือปฏิทินงานในโครงการ  
 แสดงแผนการดําเนินงาน/ปฏิทินงานในแต"ละเดือน (Gantt chart) โดยแยกตามกิจกรรมท่ีดําเนินการตามข&อ 2.9 

กิจกรรม 
กลุ�มเป-าหมาย
(ระบุจํานวน) 

วัน เดือน ป. 
ผลท่ีคาดว� า
จะได�รับ 

ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ท่ีเสนอขอ 
(1) 

งบประมาณ
จากแหล�งอ่ืน 
(2) 

งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน 
(1)+(2) 

ชื่อกิจกรรม
ตามข&อ 2.9 

ทํากับใคร,  
ท่ีไหน 

ช" ว ง เ ว ล า ท่ี
จัดกิจกรรม 

กลุ"มเปQาหมาย
จะได&อะไร 

ยอดเงินท่ีขอรับ
การสนับสนุน
จากกอง ทุนฯ
ต"างด&าว 

ยอดเ งินจาก
แหล"งทุนอ่ืน  
ท่ี ใ ห& ก า ร
สนับสนุน 

ยอดเงินรวม
ข อ ง แ ต" ล ะ
กิจกรรม 

 
2.11 การประเมินผล 

 ท"านจะใช&ตัวชี้วัดอะไรในการวัดความสําเร็จของโครงการนี้ ด&วยวิธีใด ใครเปKนผู&ประเมิน 
2.12 งบประมาณ 

 ควรแสดงรายละเอียดงบประมาณให&ชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยเปKนไปตามอัตราและรายการตามเกณฑ�
ของทางราชการ(ตามตัวอย"าง) 

กิจกรรม/ 
รายการค�าใช�จ�าย 

กลุ�มเป-าหมาย 
จํานวน 
หน�วยนับของ
รายการ คชจ. 

อัตรา 
รวมเป6นเงิน 
(ท้ังโครงการ) 

รวมเป6นเงิน 
(เสนอขอ) 

แสดงรายการกิจกรรม 
พร&อมแจกแจงรายการ
ค"าใช&จ"าย  

ระบุ 
จํานวนคน 
 

ระบุจํานวน 
(เช"น ชั่วโมง ,
ม้ือ , วัน , ครั้ง) 

ระบุ 
จํานวนเงิน 
 

ยอดรวม 
(บาท) 
 

ยอดรวม 
(บาท) 
 

ตัวอย"างเช"น 
กิจกรรมท่ี 1 .................. 
 - รายการค"าใช&จ"าย (1) 
 - รายการค"าใช&จ"าย (2) 
 - รายการค"าใช&จ"าย (3) 
กิจกรรมท่ี 2 .................. 
 - รายการค"าใช&จ"าย (1) 
 - รายการค"าใช&จ"าย (2)  

 
 
100 คน 
100 คน 
2 คน 
 
50 คน 
- 

 
 
2 วัน 
4 ม้ือ 
3 ชั่วโมง/คน 
 
- 
2 วัน 

 
 
100 บาท/วัน 
25 บาท/ม้ือ 
600 บาท/ชม. 
 
50 บาท/คน 
1,000 บาท/วัน 

 
 
20,000.- 
10,000.-  
3,600.- 
 
2,500.- 
2,000.- 

 
 
15,000.-  
10,000.- 
3,600.- 
 
2,500.- 
1,800.- 

รวมท้ังส้ิน 38,100.- 32,900.- 
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2.13 ผลท่ีคาดว"าจะได&รับ 

 แสดงผลท่ีจะเกิดข้ึนอย"างเปKนรูปธรรม คุ&มค"า และต&องสอดคล&องกับวัตถุประสงค�ของโครงการ รวมท้ัง
แสดงถึงความยั่งยืนของโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 เพ่ือประโยชน�ต"อการพิจารณาโครงการของท"าน กรุณาตรวจสอบความครบถ&วนสมบูรณ�ของเอกสาร 
ท่ีกําหนดให&จัดส"งทุกรายการ โดยทําเครื่องหมาย �หน&าหัวข&อเอกสารท่ีท"านจัดส"งมา พร&อมกับแนบรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เอกสารโครงการ 2 ชุด พร&อมแผ"นดิสก� 1 แผ"น (ถ&ามี) โดยแต"ละชุดประกอบด&วย 
    �  รายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ 
    �  มติท่ีประชุมขององค�กร ซ่ึงให&ความเห็นชอบโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน (ถ&ามี) 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย"างละ 2 ชุด   
   �  แผนท่ีองค�กรของท"าน 
   �  แผนท่ีของพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
   �  อ่ืนๆ (ท่ีเปKนประโยชน�ต"อการพิจารณาโครงการ) ................................................................ 
   �  สําเนาตราสารหรือระเบียบข&อบังคับ 
   �  ผลงานในรอบป3ท่ีผ"านมา 
   �  งบดุลหรืองบแสดงรายรับ-รายจ"ายสําหรับรอบป3ท่ีผ"านมา 
   �  สําเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเปKนองค�กรด&านการช"วยเหลือแรงงานต"างด&าว 

  ข&าพเจ&าขอรับรองว"ารายการและวงเงินท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของ         
คนต"างด&าวนี้ไม"ซํ้าซ&อนกับเงินท่ีได&รับการสนับสนุนจากแหล"งทุนอ่ืนๆ และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ� 
และเง่ือนไขท่ีกองทุนฯ กําหนด 
 

ลงชื่อ .................................................................... 
      (.............................................................)                                                                                                                  
ตําแหน"ง .................................................................ผู&รับผิดชอบโครงการ 

                                                                                                    
ลงชื่อ .................................................................... 
      (.............................................................)                                                                                                                  
ตําแหน"ง .................................................................ผู&ควบคุมโครงการ 

        
ลงชื่อ .................................................................... 
      (.............................................................)                                                                                                                  
ตําแหน"ง .................................................................ผู&อนุมัติโครงการ  

          (วัน/เดือน/ป3) ........................................ 
       
หมายเหตุ ** ต&องเปKนผู&มีอํานาจลงนามผูกพันกับองค�กร  


