
      
  
 
 
 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
และ 

แบบค าขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า: กองทุน 10 บาท) 
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ส านักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
                     www.era.chiangmaipao.go.th 
                    31 มกราคม 2561 



ค ำน ำ 

  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้้า: กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ได้เปิดรับบริจาคช่วงวันที่ 1 – 31 
มกราคม 2561 บัดนี้ได้ปิดการรับบริจาคแล้ว โดยจะจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์   
ถึงเมษายน 2561 

  เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 9 ประเภท       
พร้อมแบบค้าขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพ่ือแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ชาวเชียงใหม่ได้รับทราบทุกคน        
ฉะนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน เมื่อได้รับเอกสารฉบับนี้แล้วโปรดประชาสัมพันธ์ต่อกันไปอย่างทั่วถึง      
ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของคนเชียงใหม่) 

  สรุปเงินที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้  ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จ้านวน 2,653,130.81 บาท   
จ้านวนผู้บริจาคประมาณ 126,760 ราย โดยจะน้าเงินดังกล่าวไปจ่ายตามวัตถุประสงค์ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 
2561 ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและแบบค้าขอรับการสนับสนุน 

  การด้าเนินงานจะขอรับบริจาคจากชาวเชียงใหม่ จ้านวนประมาณ 2,000,000 คนๆ ละ 10 ต่อปี 
โดยขอรับบริจาคช่วงวันที่ 1 – 31 มกราคมทุกปี เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา ให้โอกาสแก่คนเชียงใหม่     
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนคนดี หน่วยงานดี ภายใต้เจตนารมณ์ร่วมกัน “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” 

 

              ส ำนักเลขำนุกำรภำคีเชียงใหม่เพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
                                               องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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ความเป็นมา 

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้้า: กองทุน 10 บาท) 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงวิกฤตคุณภาพการศึกษา ของเด็ก และเยาวชนในภาพรวมของ
ประเทศ และพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดตั้งภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 99 องค์กร        
26 ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ โดยมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานประสานงานการด าเนินการ (ส านัก
เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) และท่ีประชุมได้ตั้งคณะท างานร่างแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงนามประกาศแต่งตั้ง
คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เ พ่ือการปฏิรูปการศึกษา) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่              
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามประกาศ          
ใช้แผนในนามภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
  การจัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เป็นโครงการในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่     
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้จัดตั้งกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ภายในปี 2561 
  การด าเนินการขอรับบริจาคเงินกองทุน ในวันที่  1 -31 มกราคม 2561 ตามแผน            
การด าเนินงาน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐจังหวัดเชียงใหม่แล้ว     
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม0017.3/51476 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

วิธีการและลักษณะกองทุน 
  ขอรับบริจาคสนับสนุนจากคนเชียงใหม่ทุกคน ๆ ละ 10 บาท ต่อปี หรือบุคคลทั่วไปตามจิต
ศรัทธา 
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แผนการจ่ายเงิน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้้า: กองทุน 10 บาท) 
ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2561 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการที่ด้าเนินการ หมายเหตุ 
 

1. 
 

 

พุธ 31 ม.ค. 61 
 

วันสุดท้ายการรับบริจาคเงิน  

 

2. 
 

อาทิตย์ 11 ก.พ. 61 
 

 

ประชุมภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา/หน่วยงาน
ทางการศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/ศูนย์พัฒนาเด็ก/
และหน่วยงานบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์/      
แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  และประกาศ
หลักเกณฑ์แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในเว็ปไซต์ 
www.era.chiangmaipao.go.th 
 

 

หอประชุม 
80 พรรษา 

อบจ.เชียงใหม่ 

 

3. 
 

12 ก.พ. –  1 มี.ค. 61 
 

 

ส่งแบบค าขอการสนับสนุนจากกองทุนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ ถึง(ส านักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

4. 
 

2 – 31 มี.ค. 61 
 

คณะกรรมการพิจารณาค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุน การ
สัมภาษณ์ การดูสภาพจริง 
 

 

 

5. 
 

ภายใน 10 เมษายน 61 
 

ประกาศรายชื่อบุคคล หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน 
 

 

 

6. 
 

ภายใน 30 เมษายน 61 
 

จ่ายเงินกองทุนสนับสนุน บุคคล หน่วยงาน ที่ได้รับเงิน 
 

 

 

7. 
 

1 พ.ค. – 30 ก.ย. 61 
 

ติดตามประเมินผล 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

รายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค ์
และแบบค้าขอรับการสนับสนุน 

www.era.chiangmaipao.go.th 
 



-3- 
 

สัดส่วนการจ่ายเงินสนับสนุนตามวัตถุประสงค ์
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ปี พ.ศ. 2561 
 

 
ที่ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ประเด็นการสนับสนุน 

 

เกณฑจ์่ายเงิน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1 ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
 

1. ทุนการศึกษาสายสามัญ และสาย
อาชีพ 

 
 

ร้อยละ 55 
เงินที่ได้รับการ

บริจาค 

 

2. ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน
และสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ 

3. สนับสนุนบุคลากรสื่อการเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 

2. สนับสนุนโครงการในแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 

4. จัดตั งและพัฒนาสภาการศึกษา
อ้าเภอ 

 
 
 

ร้อยละ 30 ของ
เงินที่ได้รับการ

บริจาค 

 

5. พัฒนา และสนับสนุนเชิดชูเกียรติ
บุคคล ครู ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ 

6. สนับสนุนหมู่บ้านหรือชุมชนที่จัดภูมิ
ทัศน์ทางสังคม 

7. สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ หรือสถาน
ประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา 

3. การวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ 
 

8. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 5 ของ
เงินที่ได้รับการ

บริจาค 

 

4. การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 

9. สนับสนุนการบริหารจัดการคณะ
กรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษา 

ร้อยละ 10    
ของเงินที่ได้รับ

การบริจาค 

 

รวม 100  
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
 

หลักการ 
 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใช้เป็นทุนการศึกษาในการเรียนใน  
สายสามัญและสายอาชีพที่ศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ ถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับชั้นปริญญาตรี)  
ที่เป็นการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 1. ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2561) 
 2 มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 1.00 หรือผ่านเกณฑ์การเรียน 
 3 มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
 

การขอรับทุนการศึกษา 
 1. ส่งแบบค าขอรับทุนและเอกสารประกอบ ตามที่ก าหนดผ่านสถานศึกษาที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2560 

2. สถานศึกษาส่งแบบค าขอรับทุนและเอกสารประกอบถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่  
1 มีนาคม 2561 

3. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน พิจารณาเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ และการดูสภาพจริง
ของครอบครัวเพ่ือใช้ในการพิจารณา  การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้ทุน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และมอบทุนภายในในวันที่ 30 เมษายน 
2561 โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่เรียนในปีการศึกษา 2561 ประกอบการ
ขอรับทุนการศึกษา 

 

จ านวนเงินทุนการศึกษา 
1. ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง/สาขาท่ีเรียน/สภาพครอบครัว 
2. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง/สาขาที่เรียน/สภาพ

ครอบครัว 
 

ลักษณะทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาให้เปล่าโดยคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลการเรียน ความประพฤติของผู้รับทุนตาม

ความเหมาะสม 
 
 
 

********************************* 
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แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
…………………………………………..……………………. 

 

ประเภท ทุนกำรศึกษำสำยสำมัญ และสำยอำชีพ 
 

 ชื่อผู้ขอรับทุน........................................................เกิดวันที่ .............เดือน......................พ.ศ. ..................... 
ภูมิล ำเนำ บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที.่.................บ้ำน/หมู่บ้ำน.......................................ต ำบล...................................
อ ำเภอ................................. จงัหวัดเชียงใหม่ หมำยเลขโทรศัพท์...................................... 
 

 ในปีกำรศึกษำ 2561 จะเรียนอยู่ชั้น...................................ระดับกำรศึกษำ.............................................. 
สำขำวิชำ (ถ้ำมี)..........................................................สถำนศึกษำ............................................................. ................
ที่ตั้งของสถำนศึกษำจังหวัด..........................................ผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2559 เฉลี่ยระดับ..................... 
 

1. กำรขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำ (อธิบำยพอสังเขป) 
......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................  

  

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตอำสำ (อธิบำยพอสังเขป) 
.................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................................................... ............................ 
  

3. ค ำรับรอง หรือควำมเห็น ของครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่เรียนอยู่ในปีกำรศึกษำ 
2560 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
       ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................)
      ต ำแหน่ง............................................................. 
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4. ค ำรับรองหรือควำมเห็นของผู้บริหำรที่เรียนอยู่ในปีกำรศึกษำ  2560 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................. ..................................
..................................................................................................................... ......................................... 
 
                ลงชื่อ .............................................................. 
                       (.........................................................) 
           ต ำแหน่ง.................................................................. 

 
5. ค ำรับรองหรือควำมเห็นของผู้ปกครอง 

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

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

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

......................................................................................................... ...................................................... 
 
           ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................) 
                                 ผู้ปกครอง 
 
 
       ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
         (.........................................................) 
       วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แนบเอกสำรดังนี้ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหลักฐำนทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำม)ี 
3. ผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2559 
4. เอกสำรอื่นๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสม 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน และสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ 
 

หลักการ 
 สนับสนุนทุนประกอบสัมมาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบ
สัมมาชีพระหว่างเรียนระดับที่สูงกว่าระดับสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส , อนุปริญญา และ
ปริญญาตรี)  และส าหรับผู้ที่เรียนจบแล้วที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบสัมมาชีพ 
 

ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน 
1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 1.1 ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2561) 
 1.2 มีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 1.00 หรือผ่านเกณฑ์การเรียน 
 1.3 มีความประพฤตเิรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
 

2. การขอรับทุน 
 2.1 ขอรับทุนในการประกอบสัมมาชีพ เป็นรายบุคคลหรือรวมกลุ่มกันด าเนินการ (ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป) 

2.2 ส่งแบบค าขอรับทุน และแผนการด าเนินการในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนผ่านสถานศึกษาที่
เรียนอยู่ 

2.3 สถานศึกษาส่งแบบการขอรับทุน และเอกสารประกอบถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน
วันที่ 1 มีนาคม 2561 

2.4 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จะพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ และการดู
สภาพจริง ครอบครัว สถานศึกษาที่เรียนอยู่ การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุน ถือเป็นสิ้นสุด 

2.5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และมอบทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
 

3. จ านวนเงินทุนสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนไม่เกิน ราย /กลุ่มละ 20,000 บาท ทั้งนี้  ตาม
ข้อเท็จจริงของสัมมาชีพ และแผนการด าเนินการ 
 

4. ลักษณะทุนสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนให้เปล่าและคณะกรรมการจะตดิตามประเมินผล ตามสภาพเหมาะสม 
 

ทุนประกอบสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจากจบการศึกษา) 
1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 1.1 ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ ากว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
 1.2 มีผลการเรียนในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาไม่ต่ ากว่า 1.00 
 1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
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 1.4 จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส , อนุปริญญา และ   
ปริญญาตรี)  มาแล้วไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2561) 
 1.5 สถานที่ประกอบสัมมาชีพในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเน้นสถานที่ประกอบสัมมาชีพในพ้ืนที่
ภูมิล าเนาเดิม อยู่กับครอบครัว 
 1.6 ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ขอรับทุนมีภูมิล าเนารับรองการประกอบอาชีพ 
 

2. การขอรับทุนสนับสนุน 
 2.1 ขอรับทุนในการประกอบสัมมาชีพ เป็นรายบุคคลหรือรวมกลุ่มการด าเนินงาน (ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป) 
 2.2 ส่งแบบขอรับทุน และแผนการด าเนินการในการประกอบสัมมาชีพ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 

2.3 คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน จะพิจารณาเอกสารการขอรับทุน การร่วมบริจาค และการดู
สภาพจริงเพื่อใช้ด าเนินการ ครอบครัว การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 

2.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 10 เมษายน 261 และมอบทุนภายในในวันที่  
30 เมษายน 2561 

 

3. จ านวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนในการประกอบสัมมาชีพ หลังจากจบการศึกษาไม่เกิน ราย/กลุ่มละ 50,000 บาท ทั้งนี้  
ตามข้อเท็จจริงของสัมมาชีพ และแผนด าเนินงาน 
 

4. ลักษณะการสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผล ตามสภาพเหมาะสม 
 
 
 

********************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
……………………………………………………………. 

ประเภท ทุนประกอบสัมมำชีพระหว่ำงเรียนและสัมมำชีพในกำรประกอบอำชีพ 

ทุนสัมมำชีพระหว่ำงเรียน 

 ชื่อผู้ขอรับทุน........................................................เกิดวันที่ .............เดือน......................พ.ศ. ..................... 
ภูมิล ำเนำ บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที.่.................บ้ำน/หมู่บ้ำน.......................................ต ำบล...................................
อ ำเภอ......................................... จังหวัดเชียงใหม่ หมำยเลขโทรศัพท์.................................................  
เรียนอยู่ชั้น...................................... ระดับกำรศึกษำ ................................. สำขำวิชำ(ถ้ำมี)..................................... 
สถำนศึกษำ .............................................................. ที่ตั้งสถำนศึกษำ จังหวัด.......................................................... 
ผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2559 เฉลี่ยระดับ .......................................................... 
  

 มีควำมประสงค์ท่ีจะขอรับทุนสนับสนุนกำรลงทุนใบประกอบสัมมำชีพ(อำชีพ) มีรำยได้ระหว่ำงเรียน โดย
จะลงทุนในเรื่อง ....................................................................................................................................................... 

 ลักษณะ     ด ำเนินกำรด้วยตนเอง  

      ด ำเนินกำรโดยคณะ  
 สถำนที่ด ำเนินกำร หมู่ที่.......................... ต ำบล ....................................... อ ำเภอ...................................... 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. กำรขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรด ำเนินกำร (อธิบำยพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................
.................................................................................................................... .......................................... 
 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตอำสำ (อธิบำยพอสังเขป) 
.............................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................ 
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3. ค ำรับรอง หรือควำมเห็น ของผู้บริหำรที่เรียนอยู่ในปีกำรศึกษำ 2560 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. .............................................................. 
 
             ลงชื่อ ..............................................................                
                                                                          (.........................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 
 

4. ค ำรับรองหรือควำมเห็นของผู้บริหำร 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. .............................................................. 
 
         ลงชื่อ ..............................................................
             (.........................................................) 
           ต ำแหน่ง.................................................................. 

 

5. ค ำรับรองหรือควำมเห็นของผู้ปกครอง 
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
         ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................) 
                               ผู้ปกครอง 
 
                  ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
            (.........................................................) 
    วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
      
 
 
 

 

 

หมำยเหตุ ให้แนบเอกสำรดังนี้ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหลักฐำนทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) 
3. ผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2559 
4. แผนกำรด ำเนินกำรใบประกอบสัมมำชีพ(อำชีพ) ระหว่ำงเรียน 
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ทุนสัมมำชีพในกำรประกอบอำชีพ (หลังจำกจบกำรศึกษำ) 

 ชื่อผู้ขอรับทุน........................................................เกิดวันที่ .............เดือน......................พ.ศ. ................... 
ภูมิล ำเนำ บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที.่.................บ้ำน/หมู่บ้ำน.......................................ต ำบล.................................
อ ำเภอ......................................... จังหวัดเชียงใหม่ หมำยเลขโทรศัพท์.....................................................................  
จบกำรศึกษำในระดับ....................................................................... สำขำวิชำ......................................................... 
สถำนศึกษำ .............................................................. เริ่มจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ.............................................. 
ผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำ ที่จบกำรศึกษำ .......................................................... 
  

 มีควำมประสงค์ท่ีจะขอรับทุนสนับสนุนกำรลงทุนใบประกอบสัมมำชีพ(อำชีพ) โดยจะลงทุนประกอบ
อำชีพในเรื่อง ............................................................................................................................. .......................... 

 ลักษณะ    ด ำเนินกำรด้วยตนเอง  

     ด ำเนินกำรโดยคณะ  
 สถำนที่ด ำเนินกำร หมู่ที.่......................... ต ำบล ....................................... อ ำเภอ...................................... 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. กำรขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรด ำเนินกำร (อธิบำยพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................ ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตอำสำ (อธิบำยพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
     

3. ค ำรับรอง หรือควำมเห็น ของผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/ผู้น ำชุมชน 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 
             ลงชื่อ ..............................................................                
                                                                          (.........................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 



     -4- 
 

 
4. ค ำรับรองหรือควำมเห็นของผู้ปกครอง 

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

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

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

..............................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................) 
                               ผู้ปกครอง 
 
 
       ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
         (.........................................................) 
        วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ให้แนบเอกสำรดังนี้ 

 1. ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) 
   ของทุกคน(กรณีด ำเนินกำรเป็นหมู่คณะ) 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหลักฐำนทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) 
    ของทุกคน(กรณีด ำเนินกำรเป็นหมู่คณะ) 
3. ผลกำรเรียนในปีกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำ 
4. แผนกำรด ำเนินกำรใบประกอบอำชีพ 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

ประเภท   สนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

หลักการ 
สนับสนุนทุนงบประมาณเพ่ือจัดหาบุคลากรประเภทสนับสนุน หรือครู สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ (รายการสร้างใหม่หรือปรับปรุงอาคารเดิม) และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก  ศูนย์การ
เรียนรู้ที่ขาดแคลนอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกล หรือพ้ืนที่ทั่วไป ไม่มีศักยภาพท่ีจะหางบประมาณจากแหล่งอื่นได้ 

 

หน่วยงานที่ขอรับทุนการสนับสนุน 
 1. สถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
 2. ศูนย์การเรียนรู้ของรัฐ องค์กรเอกชน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. สถานประกอบการรับเลี้ยงเด็กของรัฐ เอกชน  
 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดตั้งมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี นับถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2560 และเป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  

การขอรับทุนสนับสนุน 
1. ส่งแบบค าขอรับทุนตามแบบค าขอและเอกสารประกอบโครงการหรือแผนด าเนินงานที่ขอรับทุน

สนับสนุนในระยะ 1 ปี ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
2. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ การดูสภาพ

จริง การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุน ถือเป็นสิ้นสุด 
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และมอบทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
 

จ านวนเงินทุนสนับสนุน 
 1. ประเภทสนับสนุนบุคลากร สนับสนุนเป็นค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาและลักษณะงาน ต าแหน่งโดยเทียบ
กับค่าจ้างหรือเงินเดือนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ระยะเวลา 1 ปี 
 2. ประเภทสนับสนุนสื่อการเรียน การสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียน การสอนของครูผู้ดูแลเด็ก ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาโดยตรง ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงและโครงการ/ 
แผนด าเนินการ 
 3. สนับสนุนอาคารเรียน อาคารประกอบ สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดถึง
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นของนักเรียน นักศึกษาระหว่างเรียน จ านวนเงินตามข้อเท็จจริง และโครงการ/แผนด าเนินการ 
  

ลักษณะการสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลความเหมาะสม 
 

************************************* 

ประเภทที่ 3 



 
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
……………………………………………………………. 

ประเภท สนับสนุนบุคลำกร สื่อกำรเรียน อำคำรเรียน อำคำรประกอบ 

 ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน.............................................................................. ................................ 
ที่ตั้ง เลขที.่................หมู่ที่.................. ต าบล.................................อ าเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................... จ านวนนักเรียนหรือผู้รับบริการ...................................... คน 
ระดับชั้น(ถ้าม)ี.......................................... 
 

ประเภทของหน่วยงาน      รัฐบาล     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เอกชน     ประชาชน 
 

มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

    บุคลากร 

    สื่อการเรียนการสอน  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

    ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 

    ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 
1. การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด าเนินการ (อธิบายพอสังเขป) 

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

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

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

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

2. หน่วยงานมีกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคม (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

ประเภทที่ 3 
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3.  ค ารับรอง หรือความเห็น ของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ 
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

  
             ลงชื่อ ..............................................................                
                                                                          (.........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
 
  
       ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
         (.........................................................) 
        วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารดังนี้ 

1. โครงการหรือแผนการด าเนินงาน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
2. เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ปีการศึกษา 2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   จัดตั้งและพัฒนาสภาการศึกษาอ าเภอ 
 

หลักการ 
 พ้ืนที่ระดับอ ำเภอ หน่วยงำนกำรศึกษำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำศำสนำ ส่วนรำชกำร ภำคประชำสังคม 
ทุกภำคส่วน ร่วมมือดูแลเด็ก เยำวชน ประชำชนให้มีโอกำสในกำรศึกษำ กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีองค์กรแห่ง  
ควำมร่วมมือของกำรศึกษำระดับอ ำเภอ 
 

คุณสมบัตอิงค์กรที่ขอรับการสนับสนุน 
1. องค์กรแห่งควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำระดับอ ำเภอที่จัดตั้งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ 

1 กุมภำพันธ์ 2561 
2. มีโครงสร้ำงด้ำนกำรบริหำรองค์กรและมีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของอ ำเภอ 
4. มีกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
5. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำอ ำเภอ 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนา 
1. องค์กรแห่งควำมร่วมมือ ขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรตำมแบบค ำขอและแนบโครงกำร

ประกอบถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561 
2. โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนมีเป้ำหมำยที่ตรงตำมปณิธำนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ พลเมืองเชียงใหม่ 

รักษ์วัฒนธรรม ทันกำรเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมำชีพ 
3. คณะกรรมกำรพิจำรณำทุนสนับสนุนโครงกำร จะพิจำรณำจำกเอกสำรค ำขอรับทุนสนับสนุน  

กำรสัมภำษณ์ กำรดูสภำพจริง กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรสนับสนุนทุนถือเป็นสิ้นสุด 
4. ประกำศรำยชื่อองค์กรที่ได้รับกำรสนับสนุนทุน ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2561 และมอบทุนสนับสนุน

ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2561 
 

จ านวนเงินทุนสนับสนุนโครงการ 
 สนับสนุนทุนเพื่อด ำเนินกำรโครงกำรละไม่เกิน 100,000 บำท ทั้งนี้ตำมข้อเท็จจริงของโครงกำร 
 

ลักษณะทุนสนับสนุน 
 ทุนสนับสนุนโครงกำรเป็นทุนให้เปล่ำ และคณะกรรมกำรจะติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมควำม
เหมำะสม 
 
 
 

*********************************************** 
 
 

ประเภทที่ 4 



ประเภทที่ 4  
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
................................................................................ 

 

ประเภท จังตั้งและพัฒนำสภำกำรศึกษำอ ำเภอ 
 

 ชื่อ อ ำเภอ/ชมรม/สมำคม/หน่วยงำนที่ ขอรับกำรสนับสนุนกองทุน............................................................ 
………………………………………………………………………  อ ำเภอ ........................................................ จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท.์......................................จ ำนวนสถำนศึกษำ/หน่วยงำน หรือสมำชิกในองค์กร.....................................แห่ง 
 

วัตถุประสงค์ขององค์กร.............................................................. ................................................................................ 
..................................................................................................... ............................................................................... 
 

ชื่อกิจกรรมหรือโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนกองทุน............................................................................................... 
........................................................... ...............................จ ำนวนเงิน.................................................................บำท 
 

ผลงำนในระยะที่ผ่ำนมำ........................................................................... ................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................................................
...................................................................................... ............................................................ .................................. 
 

ข้อมูลพ้ืนฐำนของอ ำเภอ 
 1.สถำนศึกษำทุกสังกัด..........................................................................................แห่ง 
 2.นักเรียน/นักศึกษำ..............................................................................................คน 
 3.พ้ืนที่ทำงกำรปกครอง.......................................หมู่บ้ำน......................................ต ำบล 
 4.จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................แห่ง 
 5.จ ำนวนวัดหรือศำสนสถำน...................................................................................แห่ง 
        
  
           ลงชื่อ..............................................................หัวหน้ำองค์กรที่ขอรับกำรสนับสนุน 

                  (...........................................................) 
                 ต ำแหน่ง.................................................................. 
      วันที่.............เดือน......................... พ.ศ. .................... 
 
 

       หมำยเหต ุ ให้แนบเอกสำรดังนี้  

  1. โครงกำรหรือกิจกรรม ที่ขอรับกำรสนับสนุน 
  2. แผนพัฒนำกำรศึกษำอ ำเภอ (ข้อมูลสำรสนเทศ โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร และอ่ืนๆ) 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   พัฒนาและสนับสนุนเชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ 
 

หลักการ 
 สนับสนุนเชิดชูเกียรติบุคคลมีจัดการเรียนรู้ และการบริหารได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามปณิธานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง 
แสวงสัมมาชีพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ขาดแคลน มีความยากล าบากหรือพ้ืนที่ทั่วไปที่มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ 

1. ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่  ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีองค์
ความรู้ที่หลากหลายสามารถปฏิบัติได้ 

2. ผู้ดูแลเด็กและครูที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน  ศูนย์การเรียนรู้และสถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย ปฏิบัติได้ 

3. ผู้บริหาร ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน  สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหาร
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส่งผลถึงผู้เรียนมีองค์ความรู้อย่างหลากหลายและปฏิบัติได้ 
 

คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสนับสนุน 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
2. ไม่เคยได้รับการลงโทษทางวินัย 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
 

การขอรับทุนสนับสนุน 
 1. ส่งแบบค าขอรับทุนและเอกสารประกอบตามแบบที่ก าหนด โดยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษารับรอง 
หรือครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ให้ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง 
 2. ส่งแบบค าขอและเอกสารประกอบถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
 3. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ และการดู
สภาพจริง การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุนกองทุน ถือว่าสิ้นสุด 
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และมอบทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
 

จ านวนเงินสนับสนุน 
 1. ประเภทบุคคล ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน สถานศึกษา 
สนับสนุนเป็นทุนในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม รายละไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงของโครงการ 
นวัตกรรมผลงาน 
 2. ประเภทผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน สถานศึกษาสนับสนุนเงินทุนในการ
พัฒนาผลงานนวัตกรรม รายละไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงของโครงการนวัตกรรมผลงาน 
 

ลักษณะการสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินให้เปล่าและคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลงาน ตามความเหมาะสม 
 

***************************************** 

ประเภทที่ 5 



ประเภทที่ 5  
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
................................................................................ 

 

ประเภท พัฒนำและสนับสนุน เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อำจำรย์  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์กำรเรียนรู้ 

 

 ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน............................................................................................................................. 
ต าแหน่ง...........................................................วุฒิ..............................................โทรศัพท์...................................... 
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน...................................................................ตั้งอยู่ที.่........................................................ 
ต าบล.............................อ าเภอ..........................จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด................................................................... 
 

สถานะ    ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน   ครูหรืออาจารย์ผู้สอนหรือครูภูมิปัญญา 
 

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน วันที่................เดือน........................ พ.ศ. ...................... 
 

 1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงาน ที่ส่งผลงานด้านการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ............................................................ 
 

 2. ผู้ขอรับการสนับสนุน มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 3. ค ารับรองหรือความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป (กรณีผู้ขอเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา) หรือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (กรณีผู้ขอเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ................................................................................ 

  
   

       ลงชื่อ .................................................................. 
     ( ................................................................ ) 

           ต าแหน่ง..................................................................... 
 
 



      -2- 
 

 
 
     ลงชื่อ ................................................................... ผูส้มัครขอรับทุน 
      (............................................................ ) 
      ต าแหน่ง................................................................ 
     วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ......................... 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            
            ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอชื่อผู้ขอรับทุน 
          (................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................ 
                  (กรณีมีผู้เสนอชื่อ) 
     วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ......................... 
 
 
 

หมายเหตุ  - ผู้สมัครขอรับทุน เสนอชื่อด้วยตนเองหรือมีผู้อ่ืนเสนอชื่อให้ก็ได้ 
    - ให้แนบเอกสาร นวัตกรรมหรือผลงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือก่อให้เกิด
      ความเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมเติม พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย  
      ที่ขอรับการสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   สนับสนุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่จัดภูมิทัศน์ทางสงัคม 
 

หลักการ 

 สนับสนุนเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน (ทางการปกครอง)  หรือ ชุมชน (ทางการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร) ที่ร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อม ดูแลเด็กเยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ให้ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพ
ติด มีสวัสดิการทางสังคม 

คุณสมบัติของหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน 
 1. หมู่บ้านหรือชุมชน จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
 2. มีโครงสร้างการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร 
 3. มีระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการสังคม การดูแลเด็ก เยาวชน 
             ในพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
 4. มีผลงานปรากฏในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การขอรับการสนับสนุน 

 1. ส่งแบบค าขอรับการสนับสนุนและเอกสารตามที่ก าหนดส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 

 2. คณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารขอรับการสนับสนุน การสัมภาษณ์ การ
ดูสภาพจริงในพื้นที่ การพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 

 3. ประกาศรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับทุนสนับสนุน จะได้รับการสนับสนุนภายในวันที่ 10 เมษายน 
2561 และมอบทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

จ านวนเงินสนับสนุน 

 สนับสนุนเงินเพ่ือน าไปพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของหมู่บ้าน หรือชุมชน
โดยเฉพาะจัดกระบวนการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็งไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ตาม
ข้อเท็จจริงและแผนด าเนินการ 

ลักษณะเงินสนับสนุน 

 สนับสนุนเงินให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผล ตามความเหมาะสมเพ่ือน าผลงานไป
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
 
 
 

*************************************************** 
 
 

ประเภทที่ 6 



ประเภทที่ 6  
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
................................................................................ 

 

ประเภท สนับสนุนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่จัดภูมิทัศน์ทำงสังคม 
 

 ชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน............................................................................................................................. ...... 
หมู่ที.่........................บ้าน/หมูบ่้าน...................................ต าบล.....................................อ าเภอ.................................. 
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์......................................................จัดตั้งเมื่อ วันที.่....................เดือน...............................
พ.ศ. ............................ ชื่อก านัน/ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน ...................................................................................  
จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่.........................................หลัง จ านวนประชากรในพื้นที่ ..............................................คน 
 

สถานที่ส าคัญในเชียงใหม่ 
 1. สถานศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก  จ านวน.........................................แห่ง 
 2. วัดหรือศาสนสถาน          จ านวน.........................................แห่ง 
 3. โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย         จ านวน..........................................แห่ง 
 4. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน       จ านวน..........................................แห่ง 
 5. อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................... ................................................ 
 ................................................................................................................ .................................................. 
 ....................................................................................................................... .......................................... 
 

1. ผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหรือชุมชน การดูแลเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีให้
ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพติด ที่มีสวัสดิการทางสังคม ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 
........................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................ .................................................... 
.............................................................................. ......................................................................................................  
 

2. รางวัลที่หรือเกียรติบัตรที่ได้รับ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

3. ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ที่จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนครั้งนี้ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 



หมายเหตุ  ให้แนบเอกสารดังนี้ 

     1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้น าชุมชน ที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
     2. ระเบียบหรือข้อบังคับและการบริหารชุมชน ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
     3. อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

 

      - 2- 
 

  
4. ค ารับรองหรือความเห็นของนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี (กรณีชุมชน) 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
             ลงชื่อ .................................................................. 

     (............................................................... ) 
      ต าแหน่ง.................................................................. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      
     ลงชื่อ ................................................................. ผู้ขอรับการสนับสนุน 
             (...............................................................  ) 
           ต าแหน่ง............................................................................ 
     (ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน) 
           วันที่ ............... เดือน ............................... พ.ศ. ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา 
 

หลักการ 
 สนับสนุนเชิดชูเกียรติศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการของบุคคล เอกชน ที่ให้โอกาสแก่นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน ไปเรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ในวันหยุดราชการหรือในวันเวลาที่ว่างจากการเรียน
ใสถานศึกษาตามปกติเป็นการด าเนินการด้วยวิทยาทาน จิตสาาาระะ 
 

คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสนับสนุน 
1.  ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีและให้นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน ไปเรียนรู้หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันา์ 2561 
 2.  นักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนรู้ หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 3.  ศูนย์การเรียนรู้หรือสถานประกอบการได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้
นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาจมีหลักสูตรในระยะสั้นประกอบหรือมีระเบียบข้อบังคับในการด าเนินการโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ 

 

การขอรับทุนสนับสนุน 
 1. บุคคลหรือหน่วยงานทางราชการ เอกชน เสนอรายชื่อ ศูนย์การเรียนรู้หรือสถานประกอบการตามแบบ
ค าขอมีก าหนดส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
 2. คะะกรรมการพิจาระาให้การสนับสนุนจะพิจาระาจากเอกสารขอรับการสนับสนุน การสัมภาษะ์ การ
ดูสภาพจริงในพื้นที่ การพิจาระาของคะะกรรมการที่ให้การสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 
 3. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และมอบทุนสนับสนุน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
 

จ านวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นรางวัล เชิดชูเกียรติ เพ่ือน าไปใช้เป็นกิจกรรมที่บริการแก่นักเรียน นักศึกษา      
มีไปเรียนรู้หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพ 
 

 ศูนย์การเรียนรู้ ไม่เกิน 5,000 บาท 
 

          สถานประกอบการ ไม่เกิน 10,000 บาท 
 

ลักษณะการสนับสนุน 
 เป็นเงินสนับสนุนให้เปล่าและคะะกรรมการจะติดตามประเมินของความเหมาะสมเพ่ือน าผลงานไปเผยแพร่
แก่สาาาระชน 
 
 

*************************************************** 
 

ประเภทที่ 7 



 
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
……………………………………………………………. 

ประเภท สนับสนุนศูนย์กำรเรียนรู้ สถำนประกอบกำรที่สนับสนุนกำรศึกษำ 

 ชื่อศูนย์การเรียนรู้หรือสถานประกอบการ ................................................................... ................................ 
ตั้งอยู่ เลขที.่...............หมู่ที่................. ต าบล.................................อ าเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................. จัดตั้งเมื่อวันที่............ เดือน...............................พ.ศ. ................ 
 

1. ประเภทหรือลักษณะหรือกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการที่ด าเนินการ   
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................   
 

2. ระยะเวลาที่ให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่เข้าไปเรียนรู้หรือฝึกอาชีพ จ านวน .......... ป.ี...............เดือน  
(นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) เฉลี่ยเดือนละ ...................... คน 

 

3. วัตถุประสงค์ที่ให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

  

4.  ผลงานที่ปรากฏในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 3.  
 ............................................................................................................................. .................................................

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

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

 

              ลงชื่อ .....................................................  บุคคลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เสนอชื่อ 
               (.........................................................) 
                 วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
   

ประเภทที่ 7 

หมายเหตุ  

1. ขอรับการสนับสนุนและเชิดชูเกียรติโดยวิธีการเสนอชื่อ อาจเสนอชื่อโดยบุคคลหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
    ทางราชการในพ้ืนที่ ที่เก่ียวข้อง 
2. แนบเอกสาร เช่น หลักฐานการจัดการเรียนรู้/ข้อบังคับ หรือระเบียบ 
3. โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในครั้งนี้ 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   การวิจัยและพัฒนา 
 

หลักการ 
 สนับสนุนทุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติการสนับสนุน 
1. เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
2. มีผลงานวิจัยด้านสังคมและการศึกษา 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
1. ส่งแบบค าขอรับการสนับสนุนและโครงร่างการวิจัยตามแบบที่ก าหนดส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
2. คณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารโครงร่างการวิจัยขอรับการสนับสนุน  

การสัมภาษณ์ การพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 และมอบทุนสนับสนุนภายใน

วันที่ 30 เมษายน 2561 
 

จ านวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนการท าวิจัยและพัฒนาไม่เกินทุนละ 200,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงและเสนอโครงร่าง
ลักษณะการวิจัย 
 

ลักษณะเงินสนับสนุน 
 เป็นเงินสนับสนุนให้เปล่า ผลงานวิจัยและพัฒนาเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 

 
 
 

****************************************************** 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 8 



 
 

แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
……………………………………………………………. 

ประเภท งำนวิจัยและพัฒนำ 

 ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน.............................................................. ................................ 
ตั้งอยู่ เลขที.่...............หมู่ที่................. ต าบล.................................อ าเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท.์................................................  

 

1. ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนา......................................................................................... ...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัยและพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

3.  ประโยชน์ที่จะได้รับในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 ............................................................................................................. .................................................................

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

4.  ผลงานวิจัยที่ผ่านมา จ านวน  .......................... ผลงาน  (ถ้ามี) 
 4.1  ชื่อ ............................................................................................................................. .................................. 
  งบประมาณ ............................... บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ............................................. 
  ....................................................................................................................... พ.ศ. .................................... 
 4.2  ชื่อ ............................................................................................................................. .................................. 
  งบประมาณ ............................... บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ............................................. 
  ....................................................................................................................... พ.ศ. .................................... 
  

         ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
           (.........................................................) 
        ต าแหน่ง ........................................................................................  
               วันที่ ............ เดอืน ............................... พ.ศ. ................ 
 

ประเภทที่ 8 

หมายเหตุ  ให้แนบเอกสารดังนี้ 

1. โครงร่างการวิจัยและงบประมาณ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับการสนับสนุน 
3. อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
 



 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าป ี2561 
*********************************************** 

 

ประเภท   สนับสนุนการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
 

หลักการ 
 สนับสนุนปัจจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนงานตามภารกิจหรือโครงการ แผนงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ 
 

คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสนับสนุน 
ตามข้อบังคับภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ในการสนับสนุน 
 สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา โดยน าไปใช้
ตามข้อบังคับภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 

จ านวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินตามเกณฑ์การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการระดมทรัพยากรการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ในแต่ละป ี
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แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่) ประจ ำปี 2561 
……………………………………………………………. 

ประเภท สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคณะกรรมกำรหรือภำคีเชียงใหม่เพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 

 ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน............................................................................................................................ 
 

 ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 

 ตั้งอยู่ส านักงานคณะกรรมการ เลขที.่...............หมู่ที.่.......................... ต าบล.........................................
อ าเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่  

 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา โดยน าไปใช้ตามข้อบังคับภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2560 งบประมาณตามเกณฑ์   
การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจ าปี 2561  
 
 

     ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับการสนับสนุน 
        (.........................................................) 
   ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
                  
 
  ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับการสนับสนุน 
        (.........................................................) 
   ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
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วิธีการส่งแบบค าขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ส่งแบบค าขอและเอกสารประกอบ 

ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 
โดยทาง 

 1. ส่งทางไปรษณีย์ 
 จ่าหน้าซอง เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    เลขที่ 888 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
    อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
    50300 
   ให้วงเล็บมุมซองว่า (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) 
 
2. น าส่งด้วยตนเอง  ที่ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   อาคารส านักงาน ชั้น 3 
 
 
 

สอบถามรายละเอียด : จากผู้ประสานกองทุน หรือ www.era.chiangmaipao.go.th 

1. นางอนงค์  ศรีบุญเรือง  โทร  081-9502429 
2. นางสาววาสนา    บุญธรรม     โทร  089-8359563 
3. นางสาวเบญจมาภรณ์   กิมยงค์      โทร  094-6192571 
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