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แบบเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
1. ชื่อโครงการ
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………
2. ผู%รับผิดชอบโครงการ
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………
3. หลักการและเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………
4. วัตถุประสงค+โครงการ
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………
5. เป-าหมายโครงการ (บุคคล/พื้นที่)
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………
6. ขั้นตอนและระยะเวลาโครงการ
กิจกรรม

เดือน....

เดือน....

ป0 พ.ศ. ๒๕๖...
เดือน.... เดือน....

เดือน....

เดือน....

1) XXXXXXXXXX
๒) XXXXXXXXXX
๓) XXXXXXXXXX
๔) XXXXXXXXXX
๕) XXXXXXXXXX
7. งบประมาณที่ใช% (แจกแจงรายละเอียดคาใช(จาย หรือประมาณการคาใช(จายทุกรายการ)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น ............................ บาท (XXXXXXXXXXXXXX บาทถ(วน)
ประกอบด(วย รายละเอียดคาใช(จาย ดังนี้
1) XXXXXXXXXXXXX จํานวน XXXX บาท
2) XXXXXXXXXXXXX จํานวน XXXX บาท
3) XXXXXXXXXXXXX จํานวน XXXX บาท
4) XXXXXXXXXXXXX จํานวน XXXX บาท
5) XXXXXXXXXXXXX จํานวน XXXX บาท
โดยได(แนบเอกสาร ประมาณการคาใช(จายโครงการ และ/หรือ รายละเอียด (Specification) ของวัสดุ/อุปกรณC
หรือสิ่งที่ใช(ในโครงการ แบบแปลนกอสร(างพร(อมผังบริเวณ (Layout) และรูปถาย (ถ(ามี) มาด(วยแล(ว
8. ผลที่คาดว9าจะได%รับ (ใช(ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินโครงการ)
8.1 ผลผลิต
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
8.2 ผลลัพธ+ (เกี่ยวข(องกับการปHองกันและแก(ไขปIญหายาเสพติด)
……………………………………………..………..…………………………………………………………….………………………………..…………..…

ปรับปรุงแบบฯ ครั้งที่ ๕ เพื่อใหสอดคลองตอการเสนอขอมูลโครงการเพิ่มเติม วันที่ ๔ กุมภาพันธ( 2562 โดยสวนบริหารงานกองทุน สตส., สํานักงาน ป.ป.ส.
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๙. คํารับรองเกี่ยวกับงบประมาณ
9.1 ความซ้ําซ%อนของงบประมาณ
(กรุณาเลือกทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บเพียง 1 ข(อ ตามความเปMนจริง)
( ) เปMนโครงการที่ ได%รับการสนับสนุน งบประมาณตามปกติของราชการหรือแหลงอื่น จํานวน ..................บาท
แตไมเพียงพอตอการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
( ) เปMนโครงการที่ ไม9ได%รับการสนับสนุน งบประมาณตามปกติของราชการหรือแหลงอื่น เนื่องจาก
เคยของบประมาณปกติของราชการหรือแหล9งอื่น แต9ไม9ได%รับการสนับสนุน ปรากฏตามเอกสาร (ระบุ) .......................
ที่แนบมาพร(อมนี้
( ) เปMนโครงการที่ ไม9ได%รับการสนับสนุน งบประมาณตามปกติของราชการหรือแหลงอื่น เนื่องจาก
ไม9เคยของบประมาณปกติของราชการหรือแหล9งอื่น และเหตุที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เนื่องจาก (ระบุ) ............
(ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 2 ขอ ไดแก (1) เหตุผลที่ไมไดของบประมาณปกติหรือแหลงอื่นเนื่องจากสาเหตุใด และ
(2) เหตุผลความจําเป8นหรือนโยบายเรงดวนอยางไร จึงขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในครั้งนี้) ...................................................................

9.2 ความถูกต%องตามระเบียบราชการ/ระเบียบหลักเกณฑ+แนวทางด%านการเงินและบัญชีของหน9วยงานอื่น
(กรุณาเลือกทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บเพียง 1 ข(อ ตามความเปMนจริง)
รายละเอียดงบประมาณหรือประมาณการคาใช(จายตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน มีความถูกต(องและเปMนไป
ตามระเบียบหลักเกณฑCของทางราชการหรือเอกชน ดังนี้
( ) ระเบียบหลักเกณฑCของทางราชการ (ระบุ)...........................................................................................................
............(เชน ระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วยการเบิกจายคาใช(จายในการบริหารงานสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓) .................
( ) ระเบียบหลักเกณฑCอื่นๆ (ระบุ)......................................................................................ปรากฏตามเอกสารแนบ
๑๐. ข%อมูลอื่นๆ ที่เปFนประโยชน+ต9อการพิจารณา (กรุณาแจกแจงรายละเอียดตามแบบเสนอข(อมูลเพิ่มเติม)
........................เชน ผลการดําเนินงานดานการป;องกันและแกไขป<ญหายาเสพติดของหนวยงานในชวงที่ผานมา และ/หรือ ผลการดําเนิน
โครงการที่หนวยงานเคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกันมากอน ................

ลงชื่อ…………………………………………………….
(……………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………
หมายเหตุ :
1. ผูรับรองที่ลงนามในคํารับรองเกี่ยวกับงบประมาณ จะตองเป8นขาราชการที่เกี่ยวของกับกรณีที่รองขอ ระดับตั้งแตผูอํานวยการ
กองผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป
2. จากขอมู ล ที่ ป รากฏตามบั น ทึ ก ขอตกลงการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น ประจํ า ปA บั ญ ชี 2560 ระหวาง
กรมบัญชีกลาง กับกองทุนป;องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ตัวชี้วัดที่ 3.3 เรื่อง ระดับความสําเร็จของแผนงานโครงการ
ที่กองทุนใหการสนับสนุน หนา 16 กําหนดวา “คําขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ จะตองมีประเด็นการระบุผลลัพธ(ที่คาดหวัง
ของแผนงาน/โครงการ นอกเหนือจากกิจกรรมปกติของโครงการ” โดยใหคําจํากัดความวา “ผลลัพธ(” คือ ผลประโยชน(ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการที่มีตอกลุมเป;าหมาย เชน ระดับความพึงพอใจของหนวยงาน/ประชาชนเป8นตน
3. ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนฯ วาดวยการจัดการทรัพย(สินกองทุน พ.ศ. 2537 และที่เกี่ยวของ ขอ 20 สรุปไดวา
“แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะใหการสนับสนุน จะตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจาก
แหลงอื่น กรณีที่ไดรับการสนับสนุนจากงบปกติของทางราชการหรือแหลงอื่น แตไมเพียงพอแตการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการกองทุน”
4. สามารถดาวน(โหลดแบบแบบเสนอโครงการฯ ไดที่ http://ncfund.oncb.go.th/index.php/download
ชื่อไฟล( “แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปรับปรุงครั้งที่ 5)”
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แบบเสนอข%อมูล (เพิ่มเติม)
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป-องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชื่อโครงการ : ........................................................................................................................................................................
คําชี้แจง : เพื่อให(การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เปMนไปด(วยความเรียบร(อย และมีประสิทธิภาพ
ขอให(ผู(เสนอโครงการพิจารณาระบุข(อมูลที่เกี่ยวข(อง ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานด(านการปHองกันและปราบปรามยาเสพติด บําบัดรักษาและฟXYนฟูสมรรถภาพผู(ติดยาเสพติด
ของหนวยงานในชวงที่ผานมา (นําเสนอในรูปแบบคําบรรยายประกอบ ข(อมูล/ตาราง/สถิติ/ภาพถาย ที่สําคัญ
และเกี่ยวข(อง)
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. ข(อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ “เคยได%รับ” การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนใน “โครงการที่มีลักษณะใกล%เคียงกัน”
(ถ(ามี) มากอน โดยให(แจกแจงรายละเอียด ดังนี้
ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1) จากงบประมาณที่ได(รับทั้งหมด .............................. บาท มีการเบิกจายจริง จํานวน ............................. บาท
สวนที่เหลือ จํานวน ...................................... บาท หนวยงานได(นําสงเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย
เงินคาใช(จายโครงการมายังกองทุนแล(ว ตามหนังสือที่ ........................ ลงวันที่ ..............................................
2) หนวยงานได(รายงานผลการดําเนินโครงการมายังกองทุนแล(ว ตามหนังสือที่ ...................... ลงวันที่ ...............
และจากดําเนินโครงการดังกลาวได(เกิดผล ดังนี้
ผลผลิต (output) : ……………………………………………………………………………………………………….…………..….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...….
ผลลัพธ+ (outcome) : ………………………………………………………………………………………………………………….……
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
3. ข(อมูลอื่นๆ (ถ(ามี) (ระบุ) .................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู(ประสานโครงการ (ยศ) ชื่อ-สกุล : …………………………………… ตําแหนง – สังกัด : ………………………………………………
เบอรCโทรศัพทCที่สามารถติดตอได(โดยสะดวก : ………………………………………………………….……………………………..……….
ชองทางติดตออื่น (ถ(ามี) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบเสนอโครงการหลัก_ปรับ 5.0 v1.4; 2/6/2019 11:35 AM
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