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ปรับปรุงแบบฯ คร้ังที่ ๕ เพื่อให�สอดคล�องต�อการเสนอข�อมูลโครงการเพิ่มเติม  วันที่ ๔ กุมภาพันธ( 2562 โดยส�วนบริหารงานกองทุน สตส., สํานักงาน  ป.ป.ส.  

แบบเสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

1. ช่ือโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………… 

2. ผู%รับผิดชอบโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………… 

3. หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………… 

4. วัตถุประสงค+โครงการ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………… 

5. เป-าหมายโครงการ (บุคคล/พ้ืนท่ี) 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………… 

6. ข้ันตอนและระยะเวลาโครงการ  

กิจกรรม 
ป0 พ.ศ. ๒๕๖... 

เดือน.... เดือน.... เดือน.... เดือน.... เดือน.... เดือน.... 
1) XXXXXXXXXX       
๒) XXXXXXXXXX       
๓) XXXXXXXXXX       
๔) XXXXXXXXXX       
๕) XXXXXXXXXX       

7. งบประมาณท่ีใช% (แจกแจงรายละเอียดค�าใช(จ�าย หรือประมาณการค�าใช(จ�ายทุกรายการ) 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ รวมท้ังสิ้น ............................ บาท (XXXXXXXXXXXXXX บาทถ(วน) 

ประกอบด(วย รายละเอียดค�าใช(จ�าย 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 ประมาณการค�าใช(จ�ายโครงการ และ/หรือ รายละเอียด (Specification) ของวัสดุ/อุปกรณC

หรือสิ่งท่ีใช(ในโครงการ แบบแปลนก�อสร(างพร(อมผังบริเวณ (Layout) และรูปถ�าย (ถ(ามี) มาด(วยแล(ว 

8. ผลท่ีคาดว9าจะได%รับ (ใช(ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินโครงการ) 
8.1 ผลผลิต 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
8.2 ผลลัพธ+ (เก่ียวข(องกับการปHองกันและแก(ไขปIญหายาเสพติด) 

……………………………………………..………..…………………………………………………………….………………………………..…………..… 
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ปรับปรุงแบบฯ คร้ังที่ ๕ เพื่อให�สอดคล�องต�อการเสนอข�อมูลโครงการเพิ่มเติม  วันที่ ๔ กุมภาพันธ( 2562 โดยส�วนบริหารงานกองทุน สตส., สํานักงาน  ป.ป.ส.  

๙. คํารับรองเก่ียวกับงบประมาณ  

9.1 ความซํ้าซ%อนของงบประมาณ  
(กรุณาเลือกทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บเพียง 1 ข(อ ตามความเปMนจริง) 
(  ) เปMนโครงการท่ี ได%รับการสนับสนุน งบประมาณตามปกติของราชการหรือแหล�งอ่ืน จํานวน ..................บาท 

แต�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ 
(  ) เปMนโครงการท่ี ไม9ได%รับการสนับสนุน งบประมาณตามปกติของราชการหรือแหล�งอ่ืน เนื่องจาก  

เคยของบประมาณปกติของราชการหรือแหล9งอ่ืน แต9ไม9ได%รับการสนับสนุน ปรากฏตามเอกสาร (ระบุ) ....................... 
ท่ีแนบมาพร(อมนี้ 

(  ) เปMนโครงการท่ี ไม9ได%รับการสนับสนุน งบประมาณตามปกติของราชการหรือแหล�งอ่ืน เนื่องจาก  
ไม9เคยของบประมาณปกติของราชการหรือแหล9งอ่ืน และเหตุท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เนื่องจาก (ระบุ) ............
(ให�ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 2 ข�อ ได�แก� (1) เหตุผลท่ีไม�ได�ของบประมาณปกติหรือแหล�งอ่ืนเน่ืองจากสาเหตุใด และ  
(2) เหตุผลความจําเป8นหรอืนโยบายเร�งด�วนอย�างไร จึงขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในครั้งน้ี) ................................................................... 

9.2 ความถูกต%องตามระเบียบราชการ/ระเบียบหลักเกณฑ+แนวทางด%านการเงินและบัญชีของหน9วยงานอ่ืน  
(กรุณาเลือกทําเครื่องหมาย / ในวงเล็บเพียง 1 ข(อ ตามความเปMนจริง) 
รายละเอียดงบประมาณหรือประมาณการค�าใช(จ�ายตามโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน มีความถูกต(องและเปMนไป

ตามระเบียบหลักเกณฑCของทางราชการหรือเอกชน ดังนี้  
(  ) ระเบียบหลักเกณฑCของทางราชการ (ระบุ)........................................................................................................... 

............(เช�น ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด(วยการเบิกจ�ายค�าใช(จ�ายในการบริหารงานส�วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓) .................  
(  ) ระเบียบหลักเกณฑCอ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................ปรากฏตามเอกสารแนบ 

๑๐. ข%อมูลอ่ืนๆ ท่ีเปFนประโยชน+ต9อการพิจารณา (กรุณาแจกแจงรายละเอียดตามแบบเสนอข(อมูลเพ่ิมเติม) 
........................เช�น ผลการดาํเนินงานด�านการป;องกันและแก�ไขป<ญหายาเสพตดิของหน�วยงานในช�วงท่ีผ�านมา และ/หรือ ผลการดําเนิน
โครงการท่ีหน�วยงานเคยได�รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันมาก�อน ................ 

   ลงชื่อ……………………………………………………. 
       (……………………………………………………) 
   ตําแหน�ง………………………………………………… 

หมายเหตุ :  
1. ผู�รับรองท่ีลงนามในคํารับรองเก่ียวกับงบประมาณ จะต�องเป8นข�าราชการท่ีเก่ียวข�องกับกรณีท่ีร�องขอ ระดับตั้งแต�ผู�อํานวยการ

กองผู�บังคับการตํารวจ หรือเทียบเท�าข้ึนไป 
2. จากข�อมูลท่ีปรากฏตามบันทึกข�อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปAบัญชี 2560 ระหว�าง

กรมบัญชีกลาง กับกองทุนป;องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 เรื่อง ระดับความสําเร็จของแผนงานโครงการ
ท่ีกองทุนให�การสนับสนุน หน�า 16 กําหนดว�า “คําขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ จะต�องมีประเด็นการระบุผลลัพธ(ท่ีคาดหวัง
ของแผนงาน/โครงการ นอกเหนือจากกิจกรรมปกติของโครงการ” โดยให�คําจํากัดความว�า “ผลลัพธ(” คือ ผลประโยชน(ท่ีเกิดข้ึนจาก      
การดําเนินโครงการท่ีมีต�อกลุ�มเป;าหมาย เช�น ระดับความพึงพอใจของหน�วยงาน/ประชาชนเป8นต�น 

3. ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ว�าด�วยการจัดการทรัพย(สินกองทุน พ.ศ. 2537 และท่ีเก่ียวข�อง ข�อ 20 สรุปได�ว�า 
“แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีกองทุนจะให�การสนับสนุน จะต�องไม�ได�รับการสนับสนุนงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจาก
แหล�งอ่ืน กรณีท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบปกติของทางราชการหรือแหล�งอ่ืน แต�ไม�เพียงพอแต�การปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ ให�อยู�ใน
ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการกองทุน”   

4. สามารถดาวน(โหลดแบบแบบเสนอโครงการฯ ได�ท่ี http://ncfund.oncb.go.th/index.php/download  
ช่ือไฟล( “แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปรับปรุงครั้งท่ี 5)” 
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ปรับปรุงแบบฯ คร้ังที่ ๕ เพื่อให�สอดคล�องต�อการเสนอข�อมูลโครงการเพิ่มเติม  วันที่ ๔ กุมภาพันธ( 2562 โดยส�วนบริหารงานกองทุน สตส., สํานักงาน  ป.ป.ส.  

แบบเสนอข%อมูล (เพ่ิมเตมิ) 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป-องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ชื่อโครงการ : ........................................................................................................................................................................ 

คําช้ีแจง : เพ่ือให(การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เปMนไปด(วยความเรียบร(อย และมีประสิทธิภาพ  
ขอให(ผู(เสนอโครงการพิจารณาระบุข(อมูลท่ีเก่ียวข(อง ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานด(านการปHองกันและปราบปรามยาเสพติด บําบัดรักษาและฟXYนฟูสมรรถภาพผู(ติดยาเสพติด 
ของหน�วยงานในช�วงท่ีผ�านมา (นําเสนอในรูปแบบคําบรรยายประกอบ ข(อมูล/ตาราง/สถิติ/ภาพถ�าย ท่ีสําคัญ 
และเก่ียวข(อง) 
........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

2. ข(อมูลเก่ียวกับโครงการท่ี “เคยได%รับ” การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนใน “โครงการท่ีมีลักษณะใกล%เคียงกัน” 
(ถ(ามี) มาก�อน โดยให(แจกแจงรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อโครงการ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

1) จากงบประมาณท่ีได(รับท้ังหมด .............................. บาท มีการเบิกจ�ายจริง จํานวน ............................. บาท 
ส�วนท่ีเหลือ จํานวน ...................................... บาท หน�วยงานได(นําส�งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
เงินค�าใช(จ�ายโครงการมายังกองทุนแล(ว ตามหนังสือท่ี ........................ ลงวันท่ี .............................................. 

2) หน�วยงานได(รายงานผลการดําเนินโครงการมายังกองทุนแล(ว ตามหนังสือท่ี ...................... ลงวันท่ี ...............
และจากดําเนินโครงการดังกล�าวได(เกิดผล ดังนี้  
ผลผลิต (output) : ……………………………………………………………………………………………………….…………..….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…. 
ผลลัพธ+ (outcome) : ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

3. ข(อมูลอ่ืนๆ (ถ(ามี) (ระบุ) ................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู(ประสานโครงการ (ยศ) ชื่อ-สกุล : …………………………………… ตําแหน�ง – สังกัด : ………………………………………………  
เบอรCโทรศัพทCท่ีสามารถติดต�อได(โดยสะดวก : ………………………………………………………….……………………………..………. 
ช�องทางติดต�ออ่ืน (ถ(ามี) : ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

แบบเสนอโครงการหลัก_ปรับ 5.0 v1.4; 2/6/2019 11:35 AM 


