


บทนำ 

 

คู มือมาตรฐานการบริหารโครงการ (Service Level Agreement) กองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและ

สรางสรรค ฉบับนี้ เกิดจากความมุงม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกผูรับทุน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 

และความโปรงใสในการบริหารจัดการโครงการ และเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

โครงการ ตลอดจนเสริมสรางบรรยากาศในการทำงานรวมกันระหวางกองทุนกับผูรับทุน  

คูมือฉบับนี้เปนหนึ่งในการยืนยันอยางหนักแนนใหผูรับทุนมั่นใจไดวาการทำงานรวมกับกองทุน จะเปน

การทำงานในรูปแบบภาคีเครือขาย เพื่อผลักดันเปาหมายไปสูการสรางผลผลิต และผลลัพธตามที่กำหนดไวใน

สัญญา และขอเสนอโครงการ ตลอดจนการบรรลุเปาหมายตามมาตรา 5 และ มาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 เพื่อสรรคสรางสื่อที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสูการสรางสรรค

สังคมท่ีดีตอไป 

โดยทั่วไป การจัดสรรทุนของกองทุน จะมีระยะเวลาการดำเนินงานสูงสุด 12 เดือน หรือ 1 ป ซึ่งภายใน

ระยะเวลาดังกลาวจะแบงการสงงานออกเปน 3 งวด ในการสงงานแตละงวด จะมีคณะทำงานติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ทำหนาท่ีติดตามความกาวหนาโครงการหรือผลผลิตจากการดำเนินงานในแตละงวดใหเปนไป

ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งนอกเหนือจากการสงผลงานที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดแลว ผูรับทุนมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานดานการเงิน บัญชี ภาษีและพัสดุ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งมีกระบวนการ และขั้นตอนท่ีเปน

สวนประกอบมากมายท้ังในสวนของผูรับทุน และของกองทุนเอง  

คูมือมาตรฐานการบริหารโครงการ (Service Level Agreement) ฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ 

ขั้นตอน ผูรับผิดชอบหลัก และระยะเวลาที่แตละฝายตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

สามารถบรรลุผลผลิต ผลลัพธ อยางโปรงใส มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค มุงหวังวาผูรับทุนทุกทานจะไดศึกษา และเขาใจกระบวนการ 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบหลักในแตละข้ันตอน ตลอดจนมาตรฐานการบริหารโครงการตาง ๆ และหากมีขอปญหาหรือ

อุปสรรค สามารถติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบไดโดยตรงทั้งทาง อีเมล จดหมาย หรือ โทรศัพท ในกรณีที่มีขอ

สงสัย หรือ ประสบปญหาความไมสะดวกในการรับบริการ ทานสามารถติดตอกับรองผูจัดการกองทุน ท่ีรับผิดชอบ

ในการบริหารโครงการไดโดยตรงเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  
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คำนิยาม 

 

ในคู่มือมาตรฐานการบริหารโครงการ (Service Level Agreement) นี้  

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“คณะอนุกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“รองผู้จัดการ” หมายความว่า รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“ทุน” หมายความว่า ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยละสร้างสรรค์ 

“ผู้รับทุน” หมายความว่า ผู้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยละสร้างสรรค์ 

“สัญญา” หมายความว่า สัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์

“ระบบบริหารโครงการ (PM)” หมายความว่า ระบบบริหารจัดการงานโครงการ (Project Management) 
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บทท่ี 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 บทที่ 1 หนาที่ และความรับผิดชอบ มีวัตถุประสงคในการอธิบายถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของผูรับทุน และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคในฐานะเปนผูใหทุน โดยอธิบายถึงแนวทางการทำงาน

รวมกันอยางบูรณาการ เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค ผลผลิต และผลลัพธ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามท่ี

ระบุในสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ผูรับทุน 

 ผู ร ับท ุน หมายถ ึง บ ุคคลธรรมดา น ิต ิบ ุคคล องค กรช ุมชน องค กรเอกชนและ/หร ือองค กร

สาธารณประโยชน หนวยงานภาครัฐ และ/หรือหนวยงานภาคเอกชน ท่ีไดรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือ

กิจกรรมและทำสัญญากับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงคตามมาตรา 5 

ของพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558         

การดำเนินงานรวมกันระหวางผูรับทุนและกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ทำงานรวมกับผูรับทุน โดยยึดหลักการทำงานรวมกันแบบภาคี

เครือขายที่รวมขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคตามกรอบและขอบเขตงานที่ไดตกลงกันในสัญญา

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์งานและประโยชนสูงสุด ท่ีมิใชเปนเพียง “ผูใหทุน” กับ “ผูรับทุน” เทานั้น แตเปนหุนสวนและ

พันธมิตรในการขับเคลื่อน พัฒนา สื่อปลอดภัยและสรางสรรค ซึ่งเปนการดำเนินงานรวมกันบนความไววางใจและให

เกียรติซ่ึงกันและกัน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ประหยัด และตรวจสอบได 

บทบาทหนาท่ีของผูรับทุน 

 ผูรับทุนมีหนาที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค และตัวชี้วัดของ

โครงการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อยางประหยัด คุมคา และโปรงใส โดยตองเปนการดำเนินงานตาม

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 และแผนยุทธศาสตรของ

กองทุน ซ่ึงเง่ือนไขและรายละเอียดการดำเนินงานเปนไปตามสัญญาท่ีผูรับทุนและกองทุนไดกำหนดรวมกัน สิ่งสำคัญ

สำหรับผูรับทุนในการดำเนินโครงการ มีดังนี้ 
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1) การบริหารโครงการ ผูรับทุนตองดำเนินการตามขอเสนอที่ไดกำหนดรวมกันกับกองทุนตาม

สัญญา โดยเฉพาะการดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิตและผลลัพธ ตลอดจนความสำเร็จตาม

ตัวชี้วัดของโครงการ ภายใตเง่ือนไขและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานท่ีกำหนด 

2) การบริหารบุคลากรของโครงการ ผูรับทุนตองเสนอรายชื่อผูรวมดำเนินโครงการและกำหนด

บทบาทหนาที่ภายในโครงการใหชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงควบคุมดูแลให

บุคลากรดำเนินโครงการภายใตเงื ่อนไขของกฎหมาย รวมไปถึงขอบังคับ ระเบียบ และ

หลักเกณฑของกองทุน เพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยตองมีหัวหนาโครงการเปน

ผูรับผิดชอบและรับรองการดำเนินงานท้ังหมด 

3) การเขารวมอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผูรับทุนสามารถเขารวมงานอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ตาง ๆ ท่ีทางกองทุนจัดเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ตลอดจนแนวทางการทำงาน

รวมกัน เชน การปฐมนิเทศผูรับทุนรายใหม เพ่ือรับฟงวิสัยทัศนและนโยบายของกองทุนในการ

ขับเคลื่อนงาน การบริหารโครงการ การบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี ภาษี และพัสดุ

ของโครงการ เปนตน 

4) การบริหารงบประมาณ ผู ร ับทุนตองใชจายงบประมาณเพื ่อดำเนินโครงการใหอยู ใน

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตามแนวทางท่ีกองทุนกำหนด โดยตองรวบรวมเอกสารหลักฐานและ

จัดทำรายละเอียดการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุเพ่ือสงใหกองทุนดวยความสุจริต โปรงใส และ

ตรวจสอบได  

5) การสงงานและการรายงานผล ผูรับทุนตองรายงานผลการดําเนินงานและใหความรวมมือใน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามท่ีกำหนดไวในสัญญา โดยการ

สงงานตองบันทึกขอมูลรายงานผลการดำเนินงาน ผลงานนำสง ผลการใชจายเงิน และเอกสาร

ประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ผานระบบบริหารโครงการ (PM)  

1.2 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ             

 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาท่ี

ของสำนักงาน มีหนาท่ีพิจารณา ติดตาม ประเมินผล ใหขอเสนอแนะ ใหเปนไปตามสัญญา หรือดำเนินการ  อ่ืนใด

เพ่ือสงเสริมการดำเนินโครงการท่ีไดรับทุนตามวัตถุประสงคการใหทุน มีหนาท่ีและอำนาจ ดังนี้ 
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1) พิจารณา ติดตาม ตรวจรับงาน และประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามแนวทางหรือลักษณะ

โครงการหรือกิจกรรมท่ีขอรับการสนบัสนุนท่ีกำหนดไวในสัญญา  

2) แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมตามขอ 1 ใหสมบูรณ ถูกตอง ครบถวนตามท่ี

กำหนดไวในสัญญา และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและ

สรางสรรค 

3) พัฒนาศักยภาพผูรับทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวใหสามารถดำเนินโครงการหรือ

กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผูจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคมอบหมาย 

1.3 ฝายบริหารโครงการ 

 ฝายบริหารโครงการ ประกอบดวย 1) ฝายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน 2) 

ฝายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคสำหรับประชาชนทั่วไป 3) ฝายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม และ 4) ฝายสงเสริม

การรูเทาทันและเฝาระวังสื่อ มีบทบาทและหนาท่ีในการกำกับ ติดตาม และใหคำแนะนำผูรับทุนในการบริหารให

เปนไปตามสัญญา วัตถุประสงคการใหทุน ยุทธศาสตร และเงื่อนไขตาง ๆ ของกองทุน โดยจะดำเนินการตั้งแตจัดทำ

รายละเอียดสัญญารวมกับผูรับทุน (ระดับตนน้ำ) กำกับติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินโครงการ

ของผูรับทุน (ระดับกลางน้ำ) และการสรุป และปดโครงการ (ระดับปลายน้ำ)  

1.4 ฝายอำนวยการ 

 สวนงานดิจิทัลสารสนเทศ 

 มีหนาที่ประสานงาน พัฒนา ปรับปรุงและแกไขระบบบริหารโครงการ (PM) ใหทำงานไดอยางถูกตอง 

เสถียรและใหคำปรึกษาแกไขปญหาการใชงานอันเกิดจากการกรอกขอมูลไมถูกตอง การแสดงผลคลาดเคลื่อน หรือ

รายงานตาง ๆ เพื่อชวยลดขั้นตอนการทำงาน อำนวยความสะดวกใหผูยื่นขอรับทุนและผูรับทุน และใหบริการผาน

ระบบสารสนเทศของกองทุนท่ีถูกตองเชื่อถือได 

 สวนงานการเงิน 

 เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารงานดานการเบิกจายเงินงวดของโครงการ ตั้งแตการพิจารณาให

คำแนะนำ จัดสรรเงินงบประมาณใหเหมาะสมกับการแบงหมวดรายจายตามแบบฟอรมงบประมาณ ที่ผานความ
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เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหาร เรียบรอยแลว ทั้งดานการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ ใหเปนไปตามคูมือการ

ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี ภาษีและพัสดุ ของสำนักงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณโครงการให

ถูกตอง ตรงกัน รวมทั้งดำเนินการประสานงาน ติดตาม การบริหารจัดการโครงการรวมกับทีมผูตรวจสอบบัญชี

เพ่ือใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามสัญญาโครงการ 

1.5 ฝายสนับสนุนการบริหารงาน 

 สวนงานกฎหมาย 

 เปนสวนงานที่มีหนาที่จัดทำสัญญา กำหนดรายการเอกสารประกอบการทำสัญญา และจัดเก็บสัญญา  

พรอมท้ังมีหนาท่ีใหคำปรึกษาดานกฎหมายแกเจาหนาท่ีกองทุน และผูรับทุนเก่ียวกับการดำเนินการใหเปนไปตาม

สัญญา จัดทำหนังสือติดตามใหผู รับทุนปฏิบัติตามสัญญาตามที่ผู จัดการมอบหมาย จัดทำขอคิดเห็นเสนอตอ

ผูจัดการในประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับสัญญา รวมถึงวิเคราะหใหความเห็นในกรณีท่ีตองมีการตีความหรือปรับ

ใชขอกฎหมาย หรือขอสัญญาในประเด็นตาง ๆ ที ่เกิดจากการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตามสัญญา เสนอตอ

คณะอนุกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาตามกระบวนการที่กำหนดไวในสัญญา 

และขอบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินแก

โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 1-7) รวมถึงมีหนาท่ี

รวบรวมขอเท็จจริง จัดทำเอกสาร ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายในกรณีมีประเด็นขอพิพาทอันเนื่องมาจาก

สัญญา 

1.6 ผูตรวจสอบบัญชี 

มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ความนาเชื่อถือของเอกสารทางการเงิน ใหเปนไปตามกรอบ

อัตราคาใชจายตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคกำหนด โดยใหคำนึงถึงความประหยัด และความ

คุมคาของเงินท่ีใชจาย พรอมท้ังสรุปผลการตรวจสอบ และลงนามในแบบรายงานเงินงวด เพ่ือสงใหผูรับทุนสำหรับ

เบิกจายเงินงวดถัดไป อีกทั้งยังใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีแกโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
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บทท่ี 2 

การประกาศผลการพิจารณา – การทำสัญญา 

2.1 การประชุมเลือกโครงการท่ีรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ : รองผูจัดการ และฝายบริหารโครงการ 

 1. รองผูจัดการ และผูอำนวยการฝายบริหารโครงการทั้งหมดประชุมหารือกันเพื่อเลือกโครงการที่แตละ

ฝายรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากปจจัย ดังนี้ 

  1) จำนวนโครงการ อัตรากำลัง และความเชี่ยวชาญของแตละฝาย 

  2) โครงการที่ฝายบริหารโครงการนั้น ๆ ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะทำงานพิจารณาและ

กลั่นกรองโครงการ เนื่องจากจะทราบถึงเนื้อหาของโครงการ ความคิดเห็นของคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองและพัฒนาโครงการ และมติคณะอนุกรรมการบริหารโครงการที่จะตองนำไปพัฒนาขอเสนอโครงการ 

ตัวชี้วัด และงบประมาณ 

 2. ผูอำนวยการฝายบริหารโครงการรับมอบโครงการท่ีรับผิดชอบ และจัดสรรโครงการใหเจาหนาท่ีบริหาร

โครงการในฝายรับผิดชอบเปนรายโครงการไป 

 3. เจาหนาท่ีบริหารโครงการเตรียมขอเสนอโครงการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมติคณะอนุกรรมการ

บริหาร โดยประสานงานกับผูรับทุนในโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อนำขอเสนอแนะตาง ๆ ไปพัฒนาขอเสนอ

โครงการ งบประมาณ จัดทำตัวชี้วัด และผลงานนำสงท่ีระบุในเอกสารแนบทายสัญญา  

 4. เจาหนาที่บริหารโครงการประสานงานกับผูรับทุนเรื่องเอกสาร/หลักฐานตาง ๆ รวมถึงหนังสือขอเปด

บัญชีธนาคารในชื่อโครงการ เพ่ือเตรียมตัวทำสัญญาโครงการในข้ันตอนตอไป 

ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วัน 

2.2 การแตงตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการบริหาร 

1. ผูจัดการกองทุนจะเสนอรายชื่อและประวัติของผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาท่ีรายตาง ๆ ท่ีจะ

เขาทำหนาที่เปนคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหหัวหนางานกฎหมายทราบและดำเนินการ

จัดทำรางคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
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 2. งานกฎหมายจัดทำรางคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานติดตามฯ ตามรายชื่อที่ผู จัดการแจงเพื่อเสนอตอ

คณะอนุกรรมการบริหารพิจารณาแตงตั ้ง ทั้งนี ้เปนไปตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 และขอ 25 แหงขอบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค วาดวย หลักเกณฑและวิธกีารจัดสรรเงินแกโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค พ.ศ. 2560  

ระยะเวลาดำเนินการ : 45 วัน 

2.3 การปรับขอเสนอโครงการและเอกสารแนบทาย (ตัวช้ีวัด) 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการและผูรับทุน 

1. เจาหนาที ่บริหารโครงการแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเปนหนังสือ และมติที ่ประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารใหผูรับทุนทราบ (การปรับรายละเอียดของโครงการ เชน งบประมาณ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม 

ฯลฯ) รวมถึงระยะเวลาในการเขาทำสัญญา (ไมเกิน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ) 

2. การจัดทำเอกสารแนบทายสัญญาและตัวชี้วัด ผูรับทุนจัดทำเอกสารแนบทายสัญญาและตัวชี้วัดให

เปนไปตามมติของคณะอนุกรรมการบริหาร โดยมีรูปแบบของการจัดทำเอกสารแนบทายสัญญา ดังนี้ 
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แนวทางการจัดทำเอกสารแนบทายสัญญางวดงาน และการจัดทำตัวช้ีวัด 

โครงการ................................. 

ปรับปรุงเม่ือ 18 พ.ค. 65 

งวดงาน 

(ระยะเวลา) 

งบประมาณ ผลงานนำสง 

งวดท่ี 1 

(ภายในวันท่ี 

.. เดือน ... 

พ.ศ. ....) 

20% 

(……….บาท) 

1. รายงานความกาวหนางวดท่ี 1 

2. ผลงาน: ตัวอยาง/โครงรางกิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงานสำเร็จประมาณ 5 - 

10% ของทั้งหมด/ผลการเตรียมงาน ที่แสดงใหเห็นถึงทิศทางการทำงาน 

ความพรอมและความเปนไปไดของการดำเนินโครงการทั ้งหมด เพื ่อให

กองทุนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบใหดำเนินการ/ผลิตจริงตามวัตถุประสงค

การใหทุนท่ีโครงการไดรับอนุมัติ 

เชน โครงรางกิจกรรม รางหลักสูตร กำหนดการ รายงานการเตรียมการดำเนิน

โครงการ รายงานขั ้นตน literature review โครงรางเนื ้อหา เรื ่องยอ บท 

treatment storyboard Line-up สื่อที่จะผลิต การออกแบบศิลปกรรม/งาน

สรางท่ีจะดำเนินการผลิตตลอดโครงการ ผลการ survey แผนการถายทำ ประวัติ

วิทยากร เปนตน 

3. ส่ือนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินโครงการ: เพ่ือใชประกอบการ

นำเสนอความกาวหนาและผลการดำเนินงาน 

 
งวดท่ี 2 50% 

(……….บาท) 

1. รายงานความกาวหนางวดท่ี 2 

2. ผลงาน: รายงานการจัดกิจกรรมบางสวน/ผลผลิตของโครงการหรือส่ือท่ีจะ

เผยแพรทั้งหมด/แผนการเผยแพร/เอกสารยืนยันการออกอากาศ เพื่อให

ตัวอยาง 

1. รายงานความกาวหนางวดท่ี 1 

2. รูปแบบการนำเสนอ แนวคิด วิธีการเลาเรื่อง เรื่องยอ โครงเรื่องขยาย บท 

3. ผลงานฉบับสมบูรณบางสวน (เชน รายการตอน 1 - 2 จาก 12 ตอน) 

4. รายงานการเตรยีมการ pre-production 

5. แผนการจดังานเสวนาสัญจร 

6. กำหนดการ หลักสตูร และประวัตวิิทยากรของการจัดอบรมทุกครั้ง 

7. รายงานข้ันตน ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย 

8. สื่อนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินโครงการ พรอมบทสรุปผูบริหาร 
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งวดงาน 

(ระยะเวลา) 

งบประมาณ ผลงานนำสง 

(ภายในวันท่ี 

.. เดือน ... 

พ.ศ. ....) 

กองทุนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบดำเนินการตอ/เผยแพรผลงาน ใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคการใหทุนท่ีโครงการไดรับอนุมัติ 

เชน ผลการจัดอบรม/เสวนา/จัดกิจกรรมครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ รายงานข้ัน

กลาง ผลงานฉบับสมบูรณทั้งหมดที่ตองผลิตของโครงการ เอกสารยืนยันการ

ออกอากาศ แผนการเผยแพรผลงาน ตัวอยาง/วิธีการประเมินผลการเผยแพรสื่อ 

เปนตน 

3. สื่อนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินโครงการ: เพื่อใชประกอบการ

นำเสนอความกาวหนาและผลการดำเนินงาน 

 
งวดท่ี 3 

(ภายในวันท่ี 

.. เดือน ... 

พ.ศ. ....) 

30% 

(..……..บาท) 

1. รายงานฉบับสมบูรณ 

2. ผลงาน: รายงานผลการดำเนินกิจกรรม การเผยแพรสื ่อทั ้งหมด สรุป

ผลการวิจัย ขอเสนอตาง ๆ เพื่อใหกองทุนฯ พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการให

ทุนสนับสนุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคการใหทุนท่ีโครงการไดรับอนุมัติ 

เชน ผลการดำเนินการอบรม/สัมมนา/จัดกิจกรรม ผลการประเมินความ         

พึงพอใจ/ความรูความเขาใจจากการรวมกิจกรรม/รับชมสื่อ ผลการเผยแพร

ผลงาน ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอสรุปจากกระบวนการจัดกิจกรรม แผนการ    

ตอยอด/ขยายผลการดำเนินการหรือการเผยแพรผลงาน สรุปการวัดผลเชิง

ปริมาณ/คุณภาพของโครงการ เปนตน 

3. สื่อนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินโครงการ: เพื่อใชประกอบการ

นำเสนอความกาวหนาและผลการดำเนินงาน 

ตัวอยาง 

1. รายงานความกาวหนางวดท่ี 2 

2. ผลการจัดอบรมครั้งท่ี 1 – 2 (จาก 4 ครั้ง) 

3. ผลงานฉบับสมบูรณท่ีเหลือของท้ังโครงการ (เชน ตอนท่ี 3 – 12 จาก 12 ตอน) 

4. รายงานข้ันกลาง 

5. แผนการประชาสมัพันธ/เผยแพรผลงาน 

6. สื่อนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินโครงการ พรอมบทสรุปผูบริหาร 
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งวดงาน 

(ระยะเวลา) 

งบประมาณ ผลงานนำสง 

 
รวมงบประมาณ : (ตัวเลข .................................) (ตัวอักษร .....................................................) 

 

หมายเหตุ : 

1. ผูรับทุนตองไดรับความเห็นชอบจากกองทุน กอนการผลิตผลงานใด ๆ เพ่ือเผยแพรสูสาธารณะทุกข้ันตอน  

2. การขอขอมูล เอกสาร รายงานเพ่ิมเติม หรือการขอใหพัฒนา/ปรับแกไขในประเด็นหรือเนื้อหาสาระของชิ้นงาน

ท่ีนำสงในแตละขอของผลงานนำสงรายงวดอยูในดุลพินิจของกองทุน ท่ีจะสามารถดำเนินการเพ่ือใหไดเนื้อหา

ชิ้นงานหรือสื่อท่ีสามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการไดอยางสมบูรณ 

 

ตัวช้ีวัด 

1) ผลผลิต (Outputs) เชิงปรมิาณ 

ลำดับ ชื่อตัวชี้วัดและคำอธิบาย เปาหมาย/จำนวน วิธีการติดตามประเมินผล 

1 ผลที ่ เก ิดขึ ้นท ันที ผลที ่ เก ิดข้ึน

โดยตรงจากการดำเนินโครงการ

หรือกิจกรรมเสร็จส้ิน ซ่ึงตองนับได   

เชน ผูรวมงาน ผูผานการฝกอบรม 

บทความ งานวิจ ัยตีพิมพ ทฤษฎี 

ขอเสนอ ระบบ ภาพยนตร ละคร 

หนังสือ นิทาน หรือผลงานอื ่น ๆ 

ยอดผูชม Rating ฯลฯ 

คาเปาหมายที่ถือวา

เปนความสำเร็จ 

คือ การวัดและประเมินความสำเร็จ

ของผลผลิตท่ีเสนอไว 

เชน นับจากจำนวนผูทะเบียน การเก็บ

หล ั ก ฐ านกา ร เ ข  า ร  ว มก ิ จ กร รม 

ว ิเคราะหจากผลการเผยแพรผ าน

ชองทางสื่อสารตาง ๆ นับจากผลงาน

นำสง/เผยแพร 

 

ตัวอยาง 

1. รายงานฉบับสมบูรณ 

2. ผลการจัดกิจกรรมท้ังโครงการ 

3. ผลการเผยแพรผลงาน (ยอดรบัชม) 

4. ผลการประเมินความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ 

5. ขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงาน 

6. สื่อนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินโครงการ พรอมบทสรุปผูบริหาร 
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2) ผลลัพธ (Outcomes) เชิงคุณภาพ 

ลำดับ ชื่อตัวชี้วัดและคำอธิบาย วิธีการติดตามประเมินผล 

1 ผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากผลผล ิต หรือ

ผลกระทบปลายทางจากการ

ดำเนินงานท้ังหมด 

เชน ผู ร วมงานเกิดความตระหนัก

เรื ่องตาง ๆ ผู ผานการฝกอบรมมี

ทักษะดานตาง ๆ เก ิดบทความ

เกี ่ยวกับความเทาเท ียมและพหุ

ว ัฒนธรรม ผลงานวิจ ัยที ่สะทอน

เรื่องตาง ๆ ภาพยนตรเก่ียวกับความ

รักความสามัคคี ละครที ่มีเนื ้อหา

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย คลิปวิดีโอ

ท่ีสงเสริมทักษะการใชสื่อ ฯลฯ 

คือ การวัดและประเมินความสำเร็จของผลผลลัพธท่ีเสนอไว 

เชน ประเมินจากแบบสอบถาม ประเมินจากการรับฟงความ

คิดเห็น เนื้อหา/ขอมูลผานการตรวจสอบจากผูเชี ่ยวชาญดาน

ตาง ๆ ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ มีการกำหนด

โจทยและนำเสนอประเด็นผานสื ่อที ่ผลิตไดถูกตองครบถวน

ตามท่ีกำหนด 

 

1. การบันทึกเอกสารแนบทายสัญญา เปนไปตามคู มือระบบ สวนบันทึกเอกสารแนบทายสัญญา 

(สำหรับผูรับการสนับสนุน) 

2. เมื่อผูรับทุนจัดทำเอกสารแนบทายสัญญาและตัวชี้วัดในระบบบริหารโครงการ (PM) เรียบรอยแลว 

เจาหนาที่บริหารโครงการนำเอกสารแนบทายสัญญาและตัวชี้วัดดังกลาวสงใหกับผูอำนวยการฝาย

สนับสนุนการบริหารงานตรวจสอบความถูกตองตามมติท่ีท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 

3. ผูอำนวยการฝายบริหารโครงการกดผานการตรวจสอบเอกสารในระบบบริหารโครงการ (PM) 

4. ผูอำนวยการฝายอำนวยการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในการจัดทำงบประมาณโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วัน 

 

2.4 การจัดปฐมนิเทศ 

ผูรับผิดชอบ : ฝายอำนวยการ และฝายบริหารโครงการ 

1. จัดสรรงบประมาณการจัดปฐมนิเทศตามแผนงบประมาณรายจายการติดตาม ประเมินผลสนับสนุน

โครงการ ดานการเงิน 
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2. ติดตามประกาศรายชื่อโครงการที่ผานการคัดเลือกการขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรคที่ผานการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกองทุน มีมติ รับทราบ 

เรียบรอย 

3. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย กรณีการขอเปดบัญชีโครงการ ยกเลิกคาเปดบัญชีแรกเขาเปนศูนย

บาท จากฝายรัฐกิจสัมพันธ ธนาคารกรุงไทย เพ่ือประสานงานไปยังสำนักงานใหญออกหนังสือแจงทุก

สาขาใหรับทราบ ชื่อโครงการขอรับทุนตามท่ีประกาศบนเว็บไซตกองทุน 

4. ประสานงานกับฝายบริหารโครงการ เรื่อง แนวทางการจัดปฐมนิเทศโครงการในรอบนั้น ๆ ท้ังจำนวน

โครงการ ลักษณะการจัดกลุ ม และระยะเวลาการเตรียมจัดทำตัวชี ้ว ัดและงบประมาณ เพ่ือ

ประกอบการทำเอกสารแนบทายสัญญาใหทุน 

5. ฝายอำนวยการ สวนงานการเงิน ดำเนินการจัดหาสถานที่ในการจัดปฐมนิเทศใหกับโครงการที่ผาน

การคัดเลือกการขอรับทุนสนับสนุนประจำป 

6. ราง กำหนดการปฐมนิเทศโครงการประจำป ใหกับโครงการขอรับทุน 

7. รวมชี้แจงการบริหารงบประมาณโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน ใหกับโครงการขอรับทุน รวมท้ัง

แนวทางในการจัดแบบหมวดคาใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดำเนินการโครงการ เพื่อใหการ

บริหารโครงการมีประสิทธิภาพตลอดอายุโครงการ 

8. ประสานงานผูพัฒนาระบบบริหารโครงการนำเสนอวิธีการเขาใชงานบนระบบบริหารโครงการ (PM) 

ท้ังดานงวดงาน และ งวดเงินใหเปนไปตามตัวชี้วัด รวมท้ังเขาใจกระบวนการทำงาน และข้ันตอนการ

ทำงานบนระบบบริหารโครงการ (PM) 

9. ใหคำปรึกษา เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณขอรับทุนสนับสนุนโครงการใหเปนไปตามคูมือการ

ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ เพ่ือประกอบการจัดทำเอกสารแนบทายสัญญาตอไป 

ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วัน 

 

2.5 การเปดบัญชีธนาคารโครงการ 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน 

การเปดบัญชีโครงการและเก็บรักษาเงินโครงการ 

การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับเก็บรักษาเงินทุนสนับสนุนที่รับโอนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสรางสรรค (พปส.) มีความรัดกุมและสะดวกแกการเบิกจายเงิน โครงการหรือกิจกรรมควรดำเนินการ ดังนี้ 

1. เม่ือโครงการรับหนังสือขอเปดบัญชีจากกองทุน (โดยฝายบริหารโครงการเปนผูจัดทำ) 
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2. เปดบัญชีประเภทออมทรัพยในนามโครงการหรือกิจกรรม โดยใชชื่อบัญชีวา “พปส. โครงการ.........” 

โดย.........(ผูท่ีไดรับทุน หรือ กลุมนิติบุคคลท่ีไดรับทุน) ..............” ใหผูมีอำนาจลงนามถอนเงินหรือสั่ง

จายเงิน 2 ใน 3 คน (ชื ่อบัญชีไมเกิน 120 ตัวอักษร ไมมีอักขระพิเศษ) ทั ้งนี ้ใหเปดบัญชีกับ

ธนาคารกรุงไทยเทานั้น 

3. เมื่อดำเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเรียบรอยแลว ใหสำเนาหนาสมุดคูฝากเงินธนาคารที่ระบุชื่อ

โครงการหรือกิจกรรมและเลขท่ีบัญชีชัดเจน พรอมแจงขอมูลผู มีอำนาจลงนามและตำแหนงใน

โครงการ เพ่ือสงใหกองทุน พรอมเอกสารการเบิกจายเงินงวดแรก 

 

เอกสารประกอบในการเปดบัญชีธนาคาร 

   กรณีนิติบุคคล เอกสารประกอบดวย   

1. หนังสือขอเปดบัญชีจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

2. ใบคำขอเปดบัญชีนิติบุคคล (เอกสารของธนาคาร ดำเนินการท่ีธนาคาร) 

3. FATCA FORM สำหรับนิติบุคคล (เอกสารของธนาคาร ดำเนินการท่ีธนาคาร) 

4. บัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนาและรับรองสำเนาถูกตองของแตละบุคคล 

 4.1 ผูถือหุนตั้งแต 25% ข้ึนไป 

     4.2 กรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือ ผูมีอำนาจในการสั่งจายบัญชี 

5. สำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนาม หรือ สั่งจาย 

6. รายงานการประชุม หรือ หนังสือแสดงความประสงคขอเปดบัญชี 

7. บอจ.2 หนังสือบริคณหสนธิ 

8. บอจ.3 รายการจดทะเบียนนิติบุคคล 

9. บอจ.4 รายการจดทะเบียนนิติบุคคลแกไขเพ่ิมเติม และ/หรือมติพิเศษ (ถามี) 

10. บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

11. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน) 

12. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี) 

กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบดวย  

1. หนังสือขอเปดบัญชีจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

2. ใบคำขอเปดบัญชีบุคคลธรรมดา (เอกสารของธนาคาร ดำเนินการท่ีธนาคาร) 

3. FATCA FORM สำหรับบุคคลธรรมดา (เอกสารของธนาคาร ดำเนินการท่ีธนาคาร) 

4. บัตรประจำตัวประชาชน พรอมสำเนาและรับรองสำเนาถูกตองของแตละบุคคล 
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ขอหามในการเปดบัญชี 

1. หามเปดบัญชีเงินฝากของโครงการหรือกิจกรรมในนามของหัวหนาโครงการ หรือบุคคลอ่ืน  

2. หามนำเงินสวนตัวมาฝาก - ถอนปะปนในบัญชีเงินฝากของโครงการหรือกิจกรรม  

3. หามถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของโครงการหรือกิจกรรม มาฝากในนามหัวหนาโครงการ หรือบุคคลอ่ืน  

4. หามทำบัตร ATM  

5. หามเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

 

 

ขอกำหนดเกี่ยวกับการขอเปดบัญชีธนาคาร 

สำหรับสัญญาโครงการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กำหนดผูมีอำนาจลงนามสั่งจาย โดยแยกตามประเภทของ  

ผูรับทุน ดังนี้ 

 1. บุคคลธรรมดา ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก ผูลงนามในสัญญาใหทุนสนับสนุน 1 คน และผูรวมโครงการอีก 

2 คน 

 2. บริษัท/หางหุนสวน ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก ผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท/หางหุนสวน หรือผูรับ

มอบอำนาจ 1 คน หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 

 3. องคกรชุมชน ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก ผูมีอำนาจกระทำการแทนองคกรชุมชน หรือผูรับมอบอำนาจ 1 

คน หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 

 4. องคกรเอกชน (สมาคม/มูลนิธิ) ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก ผูมีอำนาจกระทำการแทนองคกรเอกชน หรือ

ผูรับมอบอำนาจ 1 คน หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 

 5. องคกรสาธารณประโยชน ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก ผูมีอำนาจกระทำการแทนองคกรสาธารณประโยชน 

หรือผูรับมอบอำนาจ 1 คน หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 

 6. สถานศึกษาของรัฐ ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก หัวหนาสถานศึกษาของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจ 1 คน 

หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 

 7. สถานศึกษาเอกชน ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก หัวหนาสถานศึกษาเอกชน หรือผูรับมอบอำนาจ 1 คน 

หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 

 8. หนวยงานของรัฐ ผูมีอำนาจสั่งจาย ไดแก หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอำนาจ 1 คน 

หัวหนาโครงการ 1 คน และผูรวมโครงการ 1 คน 
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 กรณีตามขอ 2 – 8 หากผูมีอำนาจกระทำการแทนองคกร หรือผูรับมอบอำนาจ มีฐานะเปนหัวหนา

โครงการดวย ใหผูมีอำนาจสั่งจายประกอบดวย ผูมีอำนาจกระทำการแทนองคกร หรือผูรับมอบอำนาจ 1 คน และ

ผูรวมโครงการ 2 คน 

 เมื่อมีการเปดบัญชีแลว การการแกไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอันเปนสาระสำคัญ ไดแก ผูมีอำนาจสั่งจาย 

เง่ือนไขการสั่งจาย จะตองมีหนังสืออนุญาตจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแสดงตอธนาคารกอน 

มีการแกไข เปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วัน 

2.6 กระบวนการทำสัญญา 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการ และงานกฎหมาย 

การทำสัญญาสามารถทำได 2 วิธี คือ 1) ผูรับทุนมาทำสัญญาตอหนาเจาหนาท่ี 2) ผูรับทุนทำสัญญาตอ

หนาเจาหนาท่ีผานระบบออนไลน โดยมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 1. การจองเวลาทำสัญญา   

1.1 ใหผูรับทุนประสานกับเจาหนาท่ีบริหารโครงการเพ่ือนัดหมายวัน เวลา ท่ีจะทำสัญญา ท้ังนี้ ควร

ใหมีการปรับตัวชี้วัด การกดอนุมัติของผูอำนวยการฝายบริหารโครงการ ผูอำนวยการฝาย

อำนวยการ และการสอบทานตัวชี้วัดกับมติคณะอนุกรรมการบริหารโดยผูอำนวยการฝาย

สนับสนุนการบริหารงานใหเรียบรอยกอนจึงตกลงนัดหมาย โดยแจงวัน เวลา และรูปแบบการ

ทำสัญญา 

1.2 เมื่อไดวัน เวลาแลว เจาหนาที่บริหารโครงการจะแจงตอผูดูแลระบบการจองทำสัญญา ทั้งนี้ 

เจาหนาท่ีบริหารโครงการสามารถดูตารางเวลานัดหมายท่ีผูดูแลจัดทำข้ึนได  

 2. การทำสัญญา กรณี ผูรับทุนมาทำสัญญาตอหนาเจาหนาท่ี   

2.1 ผูรับทุนเขาพบเจาหนาท่ีงานกฎหมายโดยจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาใหเรียบรอย 

อยางละ 2 ชุด ตามท่ีไดประกาศแจง พรอมพยาน 1 คน (ผูรับทุนควรจัดหาพยานดังกลาวมาลง

นามประกอบการทำสัญญา) 

2.2 เจาหนาที่งานกฎหมายทวนสอบถามขอมูลที่จะปรากฏในสัญญาดวยวาจา พรอมแสดงภาพราง

สัญญาในระบบข้ึนจอโปรเจคเตอรหรือคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูรับทุนยืนยันความถูกตองกอนออก
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เลขท่ีสัญญา หากขอมูลถูกตองแลวเจาหนาท่ีงานกฎหมายจึงออกเลขท่ีสัญญา หากพบวาขอมูล

ยังไมถูกตองและตองมีการแกไข เจาหนาท่ีงานกฎหมายจะแจงเจาหนาท่ีบริหารโครงการท่ีดูแล

โครงการนั้น ๆ เพื่อจัดใหผูรับทุนแกไขขอมูลในระบบ เมื่อดำเนินการแกไขแลวจึงกลับมาพบ

เจาหนาท่ีงานกฎหมายเพ่ือออกเลขท่ีสัญญา เม่ือออกเลขท่ีสัญญา ถือวาสัญญาถูกจัดทำข้ึนแลว 

หากมีการแกไขขอมูลใด ๆ หลังจากออกเลขที่สัญญา จะตองเสนอขอแกไขเปนหนังสือตอ

ผูจัดการ เวนแตเปนการแกไขเล็กนอย เชน การแกไขคำผิดท่ีไมใชสาระสำคัญของสัญญา เปนตน 

2.3 เมื่อออกเลขที่สัญญาแลว เจาหนาที่งานกฎหมายจะพิมพเอกสารสัญญาและแนบทายสัญญา

จำนวน 2 ชุด โดยแจงใหผูรับทุนอานขอความโดยละเอียดแลวลงนามบริเวณมุมขวาลางของ

เอกสารทุกแผน และลงชื่อผูรับทุนและพยานตามชองที่กำหนดไวโดยเฉพาะ รวมถึงลงนาม

รับรองสำเนาถูกตองในเอกสารประกอบการทำสัญญา และเจาหนาที่งานกฎหมายที่เปนผูทำ

สัญญาจะตรวจเอกสารประกอบการทำสัญญา และลงชื ่อในฐานะพยานฝายผู ใหทุนของ

โครงการนั้น ๆ หากเอกสารไมครบ เจาหนาท่ีงานกฎหมายจะแจงใหผูรับทุนนำสงภายหลัง ดังนี้ 

ถือวาการทำสัญญาเสร็จเรียบรอย  

2.4 เจาหนาท่ีงานกฎหมายจะนำเอกสารสัญญาท้ัง 2 ชุด เสนอตอผูอำนวยการฝายบริหารโครงการ 

ผูอำนวยการฝายอำนวยการ และ ผูจัดการ ลงนาม 

2.5 เม่ือผูจัดการลงนามแลว เจาหนาท่ีงานกฎหมายจะจัดเก็บตนฉบับสัญญาในหองเก็บสัญญา และ

นำสงคูฉบับสัญญาใหเจาหนาท่ีบริหารโครงการเพ่ือติดตอนำสงใหผูรับทุนตอไป 

 3. การทำสัญญา กรณีผูรับทุนทำสัญญาตอหนาเจาหนาท่ีผานระบบออนไลน   

3.1 เจาหนาท่ีบริหารโครงการแจงผูรับทุนเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา โดยผูรับทุนจะสง

สำเนาเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสมายังเจาหนาที่บริหารโครงการเพื่อใหเจาหนาที่งาน

กฎหมายตรวจเอกสารในเบื้องตนดวยก็ได 

3.2 เจาหนาที่งานกฎหมายจัดทำลิงกประชุมผานระบบ Microsoft Teams เมื่อถึงเวลานัดหมาย

ผูรับทุน และเจาหนาที่งานกฎหมายจึงเริ่มทำสัญญา โดยเจาหนาที่งานกฎหมายจะทบทวน

สอบถามขอมูลที่จะปรากฏในสัญญาดวยวาจา พรอมแสดงภาพรางสัญญาในระบบเพื ่อให   

ผูรับทุนยืนยันความถูกตองกอนออกเลขที่สัญญา หากขอมูลถูกตองแลวเจาหนาที่งานกฎหมาย

จึงออกเลขที่สัญญา หากขอมูลไมถูกตอง เจาหนาที่งานกฎหมายจะประสานเจาหนาที่บริหาร
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โครงการติดตอกับผูรับทุนเพื่อทำการแกไขแลวจึงกลับเขามาในระบบที่ทำสัญญาอีกครั้ง หาก

การแกไขไมสำเร็จ ตองนัดหมายทำสัญญาใหมอีกครั้ง 

3.3 เมื่อออกเลขที่สัญญา ถือวาสัญญาถูกจัดทำขึ้นแลว หากมีการแกไขขอมูลใด ๆ หลังจากออก

เลขที่สัญญา จะตองเสนอขอแกไขเปนหนังสือตอผูจัดการ เวนแตเปนการแกไขเล็กนอย เชน 

การแกไขคำผิด เปนตน 

3.4 เจาหนาที่งานกฎหมายแจงวิธีการลงนามในสัญญาแกผูรับทุนวา เมื่อเอกสารสัญญาถูกสงไปถึง

ใหผูรับทุนอานขอความโดยละเอียดแลวลงนามบริเวณมุมขวาลางของเอกสารทุกแผน และลง

ชื่อผูรับทุนและพยานตามชองที่กำหนดไวโดยเฉพาะ รวมถึงลงนามรับรองสำเนาถูกตองใน

เอกสารประกอบการทำสัญญา และเจาหนาที่งานกฎหมายที่เปนผูทำสัญญาจะตรวจเอกสาร

ประกอบการทำสัญญา และลงชื่อในฐานะพยานฝายผูใหทุน 

3.5 ใหผู ร ับทุนลงนามสัญญาตามที่ไดรับแจง แลวสงเอกสารสัญญา เอกสารแนบทายสัญญา      

แบบคำขอ ตารางแนบทายงวดงานงวดเงิน และเอกสารประกอบการทำสัญญาท้ังหมด (อยาง

ละ 2 ชุด) สงกลับมายังสำนักงานโดยเร็ว 

3.6 เมื่อเอกสารจากผูรับทุนถูกสงมาถึงสำนักงาน เจาหนาที่บริหารโครงการนำมามอบใหเจาหนาท่ี

งานกฎหมายเพื่อเสนอตอผูอำนวยการฝายบริหารโครงการ ผูอำนวยการฝายอำนวยการ และ 

ผูจัดการ ลงนาม  

3.7 เม่ือผูจัดการลงนามแลว เจาหนาท่ีงานกฎหมายจะจัดเก็บตนฉบับสัญญาในหองเก็บสัญญา และ

นำสงคูฉบับสัญญาใหเจาหนาท่ีบริหารโครงการเพ่ือติดตอนำสงใหผูรับทุนตอไป 

 อนึ่ง กรณีผูรับทุนเปนบุคคลธรรมดาที่มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดย

ชอบธรรมและมีการทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารที่กำหนดไวในสัญญา นอกจากนี้ ในการทำสัญญาทุกโครงการ 

ผูรับทุน พยาน และผูแทนโดยชอบธรรม (ถามี) จะตองลงนามในหนังสือยินยอมใหเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดไวใหดวย 

ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วัน 

 

2.7 การจัดทำบันทึกเบิกเงิน งวดท่ี 1 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการ สวนงานการเงิน และระบบบริหารโครงการ 

1. หลังจากกระบวนการทำสัญญาเสร็จสิ้นเรียบรอย เจาหนาที่บริหารโครงการจัดทำบันทึกขอความขอ

อนุมัติการเบิกจายสำหรับโครงการ งวดท่ี 1 เพ่ือเสนอผูจัดการลงนาม 

2. ฝายบริหารโครงการแจงสถานะการโอนเงินงวดท่ี 1 ใหผูรับทุนทราบ 
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3. เมื่อไดรับอนุมัติการเบิกจายจากผูจัดการหรือผูที่ผูจัดการมอบหมายแลว เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของ

ฝายบริหารโครงการสงบันทึกขอความขออนุมัติการเบิกจายเงินงวด ใหเจาหนาที่บัญชีเพื่อดำเนินการ

บันทึกคาใชจายตามวันท่ีไดรับอนุมัติ 

4. เจาหนาที ่การเงิน ดำเนินการจัดทำใบสำคัญจายผานระบบบัญชี บันทึกการจายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคาร หรือจัดทำเช็คสั่งจาย ในนามโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปด

บัญชีตามหลักเกณฑที่กองทุนกำหนด หรือในนามผูรับทุน แลวแตกรณี เสนอผูมีอำนาจอนุมัติการ

จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) หรือลงนามเพื่อสั่งจายเช็ค และลงนามในใบสำคัญ

จาย 

5. เจาหนาท่ีการเงินจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย (50 ทวิ) (ถามี) 1 ชุด จำนวน 3 ฉบับ 

6. เสนอผูมีอำนาจอนุมัติการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือโอนเงินผานธนาคารหรือลงนามเพ่ือสั่ง

จายเช็คและลงนามในใบสำคัญจาย 

7. ระบบบริหารโครงการ (PM) แจงเรื ่องการโอนเงินงวดที่ 1 ใหกับผูรับทุนทางอีเมล โดยสำเนาถึง

เจาหนาท่ีบริหารโครงการ  

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 วัน 

 

2.8 การจัดอบรมบัญชี การเงิน 

ผูรับผิดชอบ : ฝายอำนวยการ 

1. ฝายอำนวยการ สวนงานการเงิน นำประกาศรายชื่อโครงการที่ผานการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการกองทุน มีมติรับทราบเรียบรอย นำมาจัดแยกกลุมประเภทการใหทุน เพ่ือ

เตรียมจัดสรรใหทีมผูตรวจสอบเงินงวดดำเนินการ เชน ชื่อโครงการ รหัส หัวหนาโครงการ สัญญาการ

ใหทุน 

2. เตรียมคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี ภาษีและพัสดุ ประจำป ทั้งในรูปแบบเลม และแบบ

ออนไลน รวมท้ังกระดาษทำการในรูปแบบ Excel file ท่ีแยกรายละเอียดเชื่อมโยงกับ FN9 แตละงวด 

และ FN14 และคลิปวิดีโอการสอนลงบัญชีโครงการขอรับทุนดานการเงิน (ถามี) 

3. ราง กำหนดการในการอบรมดานการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุ เสนอตอผูจัดการ พิจารณาเห็นชอบ

กอนแจงฝายบริหารโครงการประสานงานกับผูรับทุนแจงกำหนดการ 

 3.1 ภาคเชา ผูบริหารกลาวแนะนำกองทุน วัตถุประสงค และการบริหารงานโครงการขอรับทุนท้ัง

งวดงานและงวดเงิน  รวมท้ังการกรอกงวดเงินและไฟลแนบในระบบบริหารโครงการ  
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      3.2 ภาคบาย แนะนำวิธีการลงบัญชี การเบิกจายเงิน การจัดทำพัสดุ และการทำ work shop 

สำหรับรายงานผลการใชจายเงิน เพี่อสงใหผูตรวจสอบบัญชี (คูมือปฏิบัติงาน ดานการเงิน บัญชี 

ภาษี และพัสดุ) 

4. งานดิจิทัลสารสนเทศ จัดไฟลเอกสารและขอมูลประกอบการอบรมดานการเงิน บัญชี ภาษีและพัสดุ  

สงลิงกใหฝายบริหารโครงการประสานงานกับผูรับทุนเขารวมอบรมตามวันและเวลาดังกลาว 

5.    ฝายบริหารโครงการประสานโครงการสงผูเขารวมอบรมตามกำหนดการ คุณสมบัติผูเขารวมการ

อบรมควรเปนเจาหนาท่ีการเงินของโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ : 20 วัน 

 

2.9 การจัดประชุมเริ่มตนการปฏิบัติงาน (Kick off) รวมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. สำนักงานมีหนังสือแจงคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ ใหคณะทำงานฯ 

ทราบ 

2. ฝายบริหารโครงการนัดหมายคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ และผูรับทุน เพื่อประชุม

รวมกันในการทำความเขาใจวัตถุประสงคโครงการ แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ตลอดจน

แนวทางการประสานงานรวมกัน 

3. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ ผูรับทุน และฝายบริหารโครงการประชุมเริ ่มตนการ

ปฏิบัติงาน (Kick off) เพื่อทำความเขาใจโครงการ เปาหมายของโครงการ แลกเปลี่ยนความเห็น ให

ขอเสนอแนะในการดำเนินงานรวมกัน รวมถึงความคาดหวังของคณะทำงานตอโครงการทั้งในเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ : 20 วัน 
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บทท่ี 3 

การสงงวดงานท่ี 1 – งวดงานท่ี 3 

3.1 การเตรียมไฟลผลงาน การจัดทำรายงานความกาวหนา รายงานการเงิน และรายงานฉบับสมบูรณ 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน 

1. รวบรวมไฟลผลงานนำสงตามเอกสารแนบทายสัญญางวดงานและงวดเงิน ของงวดนั้น ๆ ใหครบถวน  

2. จัดทำรายงานความกาวหนาการดำเนินงานรายงวด และรายงานความกาวหนาฉบับสมบูรณ (สำหรับ

การสงงานงวดนั้น ๆ)  

3. บันทึกในรปูแบบไฟล Word และ PDF เพ่ือเตรียมการแนบไฟลในระบบบริหารโครงการ (PM) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตามท่ีระบุในสัญญา  

ขอแนะนำ : ระยะเวลาการดำเนินงานและสงงาน ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ระหวาง เดือนท่ี 1 - 3 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

งวดท่ี 2 ระหวาง เดือนท่ี 4 - 9 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

งวดท่ี 3 ระหวาง เดือนท่ี 10 - 11 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)  

ทั้งนี้ เพื่อใหคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการมีเวลาเหมาะสมสำหรับการตรวจพิจารณาผลงานอยาง

เพียงพอ 
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3.2 การสงงานเพ่ือเบิกเงินในระบบบริหารโครงการ (PM) 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน 

ข้ันตอนการตรวจสอบและยืนยันการรับเงินงวดท่ี 1 

1. เมื่อเขาสูระบบแลว คลิกเมนู “โครงการระหวางดำเนินการ” ระบบจะแสดงขอมูลโครงการที่ทำสัญญา

หรือขอตกลงของผูรับทุนกับกองทุน จากนั้นคลิกปุม   ในชอง“บันทึกขอเบิกจายเงิน” ดังรูป 
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2. ระบบจะแสดงหนาจอ บันทึกขอเบิกจายโครงการ ในชอง “สถานะการเบิก” ระบบจะแสดงสถานะการ

เบิก เปน “รอตรวจสอบเอกสาร” ดังรูป 
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3. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบและบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว สถานะการเบิกจะเปลี่ยนเปน “โอนเงินเรียบรอย

แลว” หลังจากนั้นใหผูรับทุนคลิกที่ปุม เพื่อยืนยันการรับเงิน (หากไมคลิกยืนยันการรับเงิน ระบบจะ

ไมแสดงปุมใหบันทึกขอมูลรายงานการเงิน และรายงานผลงาน ในกรอบสีแดง ดังรูป)  
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4. เมื ่อคลิกที่ปุ ม        สถานะการเบิกจะเปลี่ยนเปน “ไดรับเงินเรียบรอยแลว” และปุมจะเปลี่ยนเปน     

พรอมแสดงปุม  ใหสามารถพิมพแบบฟอรม FN:1 ของงวดดังกลาวได และระบบจะ

แสดงปุม  ในชองบันทึกรายงานการเงิน และ รายงานผลงานเพ่ือขอเบิกเงินงวดถัดไปได ดังรูป 
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ตัวอยางเอกสาร FN:1 
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ข้ันตอนการบันทึกรายงานการเงิน และรายงานผลงาน เพ่ือเบิกเงินงวดท่ี 2 และงวดท่ี 3 

1. เมื่อเขาสูระบบแลว คลิกเมนู “โครงการระหวางดำเนินการ” ระบบจะแสดงขอมูลโครงการที่ทำสัญญา

หรือขอตกลงของผูรับทุนกับกองทุน จากนั้นคลิกปุม   ในชอง “บันทึกขอเบิกจายเงิน” ดังรูป 
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2. ระบบจะแสดงหนาจอ บันทึกขอเบิกจายโครงการ โดยใหผูรับทุนคลิกปุม   ในชองบันทึกรายงาน

การเงิน และชองบันทึกรายงานผลงาน จากนั้นใหผูรับทุนบันทึกขอมูลในงวดนั้น ๆ ดังรูป 
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2.1. ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกรายงานการใชเงินประจำงวด” ใหผูขอรับทุนกรอกขอมูลการขอเบิก

เงินงวด ใหครบถวนดังนี้ 

• “ระยะเวลาดำเนินโครงการในงวดนี้” 

• “กิจกรรมหลักในงวดนี้” ตองบันทึกอยางนอย 1 รายการ 

• รายละเอียดการขอเบิก "เพ่ือดำเนินการกิจกรรมหลัก” งวดถัดไป 

• “เอกสารแนบประกอบขอเบิกจายเงิน” อยางนอย 1 ไฟล (รองรับไฟล .jpg, .JPG, .jpeg, 

.JPEG, .png, .PNG, .gif, .GIF, .pdf, .PDF, .xls, .xlsx, .doc, .docx ขนาดไฟลไมเกิน 50 

MB สูงสุด 5 ไฟล)  

 กรณีที่ยังกรอกขอมูลไมครบถวน สามารถคลิกปุม “บันทึกราง” เพื่อเก็บขอมูลไวกอนได และเมื่อกรอก

ขอมูลครบถวนใหคลิกปุม “บันทึก” เพ่ือยืนยันขอมูล ดังรูป (กรณีท่ีกดบันทึกแลวจะไมสามารถแกไขได)  
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2.2. เมื ่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว หนาจอบันทึกขอเบิกจายโครงการ จะเปลี่ยนจาก  เปน 

 โดยสามารถเขาไปดูขอมูลท่ีบันทึกได แต ไมสามารถแกไขขอมูลได (ขอมูลรายงานการเงินท่ี

บันทึกเปนเพียงการบันทึกลงระบบเทานั้น ขอมูลจะยังไมถูกสงไปยังผูตรวจสอบบัญชี) ดังรูป 

 

 

 



29 

 

ข้ันตอนท่ี 2 บันทึกรายงานผลงาน 

1. หนาจอบันทึกขอเบิกจายโครงการ ใหคลิกปุม  ในชองบันทึกรายงานผลงาน จากนั้นบันทึกรายงาน

ผลงานและรายงานตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริงในงวดที่ผานมา เพื่อขอเบิกเงินในงวดถัดไป เชน กรณีขอเบิก

เงินงวดท่ี 2 จะตองบันทึกรายงานการใชจายและรายงานผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงในงวดท่ี 1 ดังรูป 
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2.  ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกรายงานผลงาน” ใหผูขอรับทุนกรอกขอมูลรายงานผลงาน ใหครบถวน ตาม

ตัวชี้วัดท่ีบันทึกไวในสัญญาในชอง “จำนวนตัวชี้วัด” (ท่ีทำไดจริง)  

 โดยระบบดึงขอมูลมาจากการบันทึกตัวชี้วัดตอนทำเอกสารแนบทายสัญญา ใหกรอกขอมูล “จำนวน

 ตัวชี้วัด (ที่ทำไดจริง)” บางโครงการกรณีเปนงวดที่ 1 ตัวชี้วัดอาจจะยังไมเกิดผลขอใหกรอกขอมูลเปน 0 

 ดังรูป 

 
 

3.  กรณีเปนการบันทึกรายงานผลงานของงวดสุดทาย ระบบจะแสดง “ผลลัพธท่ีเกิดกับโครงการ” เพ่ิมเติมให

กรอกขอมูล ผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ และสินทรัพย เชน ครุภัณฑ (ถามี) ดังรูป 
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4.  เอกสารแนบสงงานตามสัญญา ระบบจะดึงขอมูลจากคอลัมนผลงานนำสงมาแสดง เชน แผนการ

ดำเนินงาน และงบประมาณรายจายของโครงการ สามารถแนบไฟลเอกสารหรือกรอกขอมูลลิงกอยางนอย 

1 รายการ (รองรับไฟล .jpg, .JPG, .jpeg, .JPEG, .png, .PNG, .gif, .GIF, .pdf, .PDF, .xls, .xlsx, .doc, 

.docx ขนาดไฟลไมเกิน 50 MB สูงสุด 5 ไฟล) และกรอกหมายเหตุการสงมอบงาน (หมายเหตุ : การสง

มอบงาน ไมไดบังคับกรอก) กรณีที่ยังกรอกขอมูลไมครบถวน สามารถคลิกปุม “บันทึกราง” เพื่อเก็บ

ขอมูลไวกอนได และเมื่อกรอกขอมูลครบถวนใหคลิกปุม “บันทึก” เพื่อยืนยันขอมูล ดังรูป (กรณีที่กด 

“บันทึก” แลวจะไมสามารถแกไขได)  
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5.  เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว หนาจอบันทึกขอเบิกจายโครงการ จะเปลี่ยนสถานะจาก  เปน  

โดยสามารถคลิกเขาไปดูขอมูลท่ีกรอกได แตจะ ไมสามารถแกไขขอมูลได (ขอมูลรายงานผลงาน

ที่บันทึกเปนเพียงการบันทึกลงระบบเทานั ้น ขอมูลจะยังไมถูกสงไปยังเจาหนาที ่บริหารโครงการ

ตรวจสอบ) ดังรูป 

 

* การกดบันทึกรายงานงวดเงิน และรายงานผลงาน ระบบยังไมถือวาไดสงขอมูลใหเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ

จนกวาจะกดยืนยันตามข้ันตอนถัดไป 

** กรณีเปนการขอเบิกเงินงวดสุดทายจะตองบันทึกรายงานผลงานของงวดรองสุดทาย และงวดสุดทายพรอม

กันใหครบถวน ถึงจะขอเบิกเงินงวดสุดทายได 
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ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันการสงเอกสาร 

1. หลังจากผูขอรับทุนบันทึกขอมูล “บันทึกรายงานการเงิน” และ “บันทึกรายงานผลงาน” ในงวดท่ีตองการ

ขอเบิกครบถวนแลว ใหผูขอรับทุนกดปุม “ยืนยัน” เพื่อเปนการสงขอมูลและไฟลแนบทั้งหมดไปยังผู

ตรวจสอบบัญชี และเจาหนาท่ีบริหารโครงการของกองทุนฯ เพ่ือตรวจสอบ ดังรูป 
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2. เม่ือคลิกปุม “ยืนยัน” ระบบจะแสดงสถานะการเบิกเปน “รอตรวจสอบเอกสาร” ดังรูป 
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3. กรณี ขอมูลผลงานไมถ ูกตอง เจ าหนาท่ี จะสงกลับมาใหแกไข โดยใหผ ู ร ับทุนคลิกท่ีปุมส ีแดง 

 เพ่ือบันทึกและปรับปรุงขอมูล ดังรูป 

 

งวดที่ 1 สงกลับแกไข 
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4. ระบบจะแสดงหนาจอ “บันทึกรายงานผลงาน” ใหแกไขรายละเอียด เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลวคลิก

ปุม  ดังรูป 

 

บันทึกรายงานที่รับรองแลวสงใหจนท. ตรวจสอบ 
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5. เมื่อคลิกปุม “บันทึกรายงานที่รับรองแลวสงให จนท.ตรวจสอบ” เรียบรอยแลว สถานะในชอง “บันทึก

รายงานผลงาน” จะเปลี่ยนเปน “รอจนท. ตรวจสอบเอกสาร” ดังรูป 
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6. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว สถานะการเบิก จะแสดงเปน “โอนเงินเรียบรอยแลว” ให

ผูรับทุนคลิกท่ีปุม       เพ่ือยืนยันการไดรับเงินงวดท่ี 2 

 

7. หลังกดปุม       เพื่อยืนยันแลว ปุมจะเปลี่ยนเปน  พรอมแสดงปุม  ใหสามารถพิมพ

แบบฟอรม FN:1 ของงวดนั้น ๆ ได จากนั้นระบบจะแสดงปุม  และ   

 

 

 

 

 

 

งวดที่ 2 งวดที่ 3 
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8. ใหผูรับทุนคลิกท่ีปุม   เพ่ือบันทึกและสงขอมูลงวดท่ี 2 จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกขอมูลงวดท่ี 3 

ได โดยคลิกท่ีปุม  เพ่ือบันทึกและสงขอมูลใหเจาหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง เพ่ือเบิก

เงินงวดท่ี 3 ดังรูป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตามท่ีระบุในสัญญา 

3.3 การนัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ และการตรวจงวดงาน 

ผูรับผิดชอบ: ฝายบริหารโครงการ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. เจาหนาที่บริหารโครงการ ดำเนินการติดตามผลงานผูรับทุน โดยพิจารณาจากกำหนดวันสงงานใน

เอกสารแนบทายสัญญา ประกอบกับลักษณะงาน เชน งานผลิตสารคดี ท่ีตองมีการหารือกอนการนำสงชิ้นงาน จึง

ควรนำ (ราง)ผลงานสื่อเขาหารือกับคณะทำงานกอนการสงงาน 

  

งวดที่ 2 

งวดที่ 3 
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 2. เจาหนาที่บริหารโครงการตรวจสอบความครบถวนของผลงานนำสง พรอมทั้งพิจารณาผลงาน เพื่อให

ความเห็นประกอบการพิจารณาตอคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

 3. เจาหนาที่บริหารโครงการประสานงานไปยังคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อนัดหมาย

วันเวลาประชุม 

 4. แจงเวียนวาระการประชุมพรอมผลงานกอนวันประชุม อยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะทำงานพิจารณา

คุณภาพ และความเหมาะสมของผลงานนำสง 

 5. ในการประชุม ฝายบริหารโครงการ ในฐานะฝายเลขานุการ เปนผูรายงานความคืบหนาภาพรวม

สถานะการดำเนินโครงการ ที่คณะทำงานชุดนั้น ๆ รับผิดชอบ และอธิบายภาพรวมของโครงการที่นำเขาพิจารณา 

โดยแบงเปน 2 ประเด็นหลัก ไดดังนี้ 

• โครงการที่ผลงานนำสงงานรายงวดครบถวน เปนการนำสงเพื่อตรวจงาน โดยคณะทำงานให

ความเห็น และมีมติผานเพ่ือใหดำเนินงานในงวดถัดไป หรือไมผานเพ่ือใหปรับแกไขผลงาน 

• โครงการที่นำสงผลงานบางสวนเพื่อหารือในการพัฒนางานกอนการนำสงงานรายงวด โดย

คณะทำงานจะพิจารณาใหความเห็นเพ่ือพัฒนางาน 

 เม่ือพิจารณาครบถวนแลว ฝายเลขานุการทบทวนมติ และนัดหมายการประชุมครั้งถัดไป โดยอาจกำหนด

เปนการประชุมติดตามโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ฝายบริหารโครงการจัดทำ (ราง)รายงานการประชุม ภายใน 3 วัน 

และแจงเวียนใหคณะทำงานรับรอง จากนั้นจึงแจงมติตอผูรับทุนผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ภายใน 3 วัน นับ

จากวันประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ :  15 วัน 
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3.4 การตรวจงวดเงินของผูตรวจสอบบัญชี 

ผูรับผิดชอบ : ผูตรวจสอบบัญชี 

เมื่อถึงกำหนดสงมอบงานตามที่ระบุไวในสัญญาโครงการหรือกิจกรรมจะตองรายงานผลการดำเนินงาน

และรายงานการใชจายเงินประจำงวดพรอมมีเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดตาง ๆ สำหรับสงใหกองทุน เพ่ือเบิก

เงินงวดถัดไป โดยผูตรวจสอบบัญชีทางกองทุนเปนผูจัดหาใหโครงการ    

กรณีท่ี 1 เม่ือผูรับทุนดำเนินงานการเงินเรียบรอย พรอมกับยื่นขอมูลในระบบบริหารโครงการ (PM) ทาง

ผูตรวจสอบบัญชีดำเนินการดึงขอมูลในระบบตรวจสอบ และประสานผูรับทุนตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย  

รายงานผลการใชจายเงิน โดยมีเอกสาร ดังนี้ 

  1) รายงานการเงินประจำงวด (FN : 9)  

  2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ี Update เปนปจจุบนั  

  3) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินโดยผูตรวจสอบบัญชี โดยผูตรวจสอบ 

     บัญชี พปส. จะเปนผูจัดหาใหแกโครงการ  

  4) รายงานผลการดำเนินการ  

  5) อ่ืน ๆ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญา  

  กรณีท่ี 2 การรายงานผลการดำเนินงานและการใชจายเงินงวดปดโครงการ  

  1) รายงานการเงินประจำงวด (FN : 9)  

  2) รายงานสรุปการเงินเพ่ือปดโครงการขอรับทุน (FN : 14)  

  3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ี Update เปนปจจุบัน  

  4) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินโดยผูตรวจสอบบัญชี โดยผูตรวจสอบ 

     บัญชี พปส. จะเปนผูจัดหาใหแกโครงการ  

  5) รายงานผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ  

  6) อ่ืน ๆ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญา 

  7) เม่ือดำเนินการเสร็จสิ้นแลวใหปดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการและโอนเงินคงเหลือ  

     (ถามี) พรอมดอกเบี้ยหลังปดบัญชี คืน พปส. ท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทย โดยจัดสงใบโอนเงิน 

     ใหแก พปส. และรายงานการใชจายเงิน 

 ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบรายงานเรียบรอยแลว ทางผูตรวจสอบบัญชีดำเนินการออกรายงานการใชจายเงินสง

ใหสวนงานการเงิน และผูรับทุนเพ่ือดำเนินการเบิกเงินในงวดถัดไป  

ระยะเวลาดำเนินการ :  7 วัน 
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3.5 การปรับแกงวดงานและงวดเงิน 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการ และผูรับทุน 

 หากมีการปรับแกไขผลงานนำสง เจาหนาที่บริหารโครงการดำเนินการตีกลับผลงานในระบบบริหาร

โครงการ (PM) พรอมระบุสาเหตุ เชน ผลงานไมครบถวน ขาดผลงาน หรือผูรับทุนมีความประสงคขอเพิ่มเติม

ขอมูล โดยใหผูรับทุนดำเนินการปรับแกไขและสงงานเขามาอีกครั้งภายใน 7 วัน 

ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วัน 

3.6 กระบวนการเบิกจายเงิน งวดท่ี 1 – 3 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการ และฝายอำนวยการ 

 เม่ือผานการตรวจสอบเอกสารงวดงานและงวดเงินเรียบรอยแลว ฝายบริหารโครงการดำเนินการกดบันทึก

ขอจายเงินในระบบบริหารโครงการ (PM) และจัดทำเอกสารบันทึกขออนุมัติการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ 

เสนอตอผูบริหาร เพ่ือใหฝายอำนวยการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

วิธีการจายเงิน 

การจายเงินคาใชจายตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 มาตรา 13  

ใหจายผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน โดยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจายเงินผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่ผูจัดการกำหนด ทั้งนี้ การจายเงินเปนเช็คหรือเงินสด ใหกระทำไดเฉพาะใน

กรณีท่ีมีเหตุขัดของหรือมีความจำเปนเรงดวน 

1. การจายเงินตามบันทึกขออนุมัติเบิกจายโครงการสนับสนุน 

1.1 ข้ันตอนการปฏิบัติของฝายสนับสนุน 

• สำหรับงวดที่ 1 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของฝายปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรตรวจสอบ

ความครบถวนถูกตองของเอกสาร โดยดำเนินการรวบรวมเอกสาร ดังนี้  

(1) จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติการเบิกจายโครงการสนับสนุนเงินงวดท่ี 1   

(2) สัญญาใหทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

(3) สำเนาหนาสมุดคูฝากเงินของโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติการสนับสนุนทุน  

(4) เสนอผูจัดการหรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายอนุมัติเบิกจาย 
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• สำหรบังวดท่ี 2 - N เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของฝายปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรตรวจสอบ

ความครบถวนถูกตองของเอกสาร โดยดำเนินการรวบรวมเอกสาร ดังนี้  

(1) จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติการเบิกจายโครงการสนับสนุนเงินงวดท่ี 2 - N 

(2)  รายงานความกาวหนา งวดท่ี 1  

(3)  รายงานผูตรวจสอบบัญชีเงินงวดท่ี 1 โดยผานการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีการเงินแลว 

(4)  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีโครงการหรือกิจกรรมตองสงมอบตามท่ีแนบทายสัญญา (ถามี) 

(5)  เสนอผูจัดการหรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายอนุมัติเบิกจาย 

• สำหรับงวดปดโครงการ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของฝายสนับสนุนตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสาร โดยดำเนินการรวบรวมเอกสาร ดังนี้  

(1) จัดทำบันทึกขอความขออนุมัติการเบิกจายเงินงวดปดโครงการ 

(2) รายงานความกาวหนางวดกอนงวดสุดทาย และงวดปดโครงการ   

(3) รายงานผู ตรวจสอบบัญชีเง ินงวดกอนสุดทาย และงวดปดโครงการ โดยผานการ

ตรวจสอบจากเจาหนาท่ีการเงินแลว 

(4) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีโครงการหรือกิจกรรมตองสงมอบตามท่ีแนบทายสัญญา (ถามี) 

(5) เสนอผูจัดการหรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายอนุมัติเบิกจาย 

1.2 ข้ันตอนการปฏิบัตขิองเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

(1) เมื่อไดรับอนุมัติการเบิกจายจากผูจัดการหรือผูที่ผูจัดการมอบหมายแลว เจาหนาที่ท่ี

รับผิดชอบของฝายบริหารโครงการสงบันทึกขอความขออนุมัติการเบิกจายเงินงวดใหเจาหนาท่ีบัญชีเพ่ือดำเนินการ

บันทึกคาใชจายตามวันท่ีไดรับอนุมัติ 

(2) เจาหนาท่ีการเงิน ดำเนินการจัดทำใบสำคัญจายผานระบบบัญชี บันทึกการจายเงินผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคาร หรือจัดทำเช็คสั่งจาย ในนามโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปดบัญชี

ตามหลักเกณฑที่กองทุนกำหนด หรือในนามผูรับทุน แลวแตกรณี เสนอผูมีอำนาจอนุมัติการจายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Payment) หรือลงนามเพ่ือสั่งจายเช็ค และลงนามในใบสำคัญจาย  

(3) เจาหนาที่การเงินจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (50 ทวิ) (ถามี) 1 ชุด 

จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
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ฉบับท่ี 1 สำหรับผูรับเงิน 

ฉบับท่ี 2 สำหรับเจาหนาท่ีการเงิน 

ฉบับท่ี 3 สำหรับแนบใบสำคัญจาย  

(4) กรณีจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการหรือกิจกรรมจะไดรับเงินเขาบัญชี

ธนาคารเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ กรณีจายเปนเช็คเจาหนาที่การเงินจะนำเช็คไปนำฝากที่ธนาคาร โดยสง

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย  ใหแกโครงการหรือกิจกรรม และประทับตรา “จายเงินแลว” ในเอกสาร

หลักฐานการจาย และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมใบสำคัญจาย 
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ผังข้ันตอนกรณีการจายเงินตามบันทึกขออนุมัติเบิกจายโครงการสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการ :  9 วัน 

ผูขอรับทุนสงเอกสารตามท่ีตกลงกับกองทุน 

เจาหนาที่บัญชบีันทึกคาใชจาย

ตามวันที่ไดรับอนุมัติ 

 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบของฝายงานฯ จัดทำบันทึก

ขอความขออนุมัติการเบิกจายสำหรับโครงการสนับสนุน 

สงแกไข 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

 

สำหรับงวดที ่1 

จัดทำใบเบิกเงินงวดที่ 1 รวมรวม

เอกสารเสนออนุมัติเบิกจาย 

สำหรับงวดที ่2 – งวดปดโครงการ 

 1) จัดทำใบเบิกเงินงวดที่ 2 – ปดโครงการ   

 2) รวมเอกสารที่เกีย่วของ รวมถึงรายงาน

การเงินงวดที่ 1, งวดที่ 2 – งวดปด

โครงการ ที่ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่

 

   

เสนอผูมีอำนาจอนุมัติการจายเงินผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือโอนเงินผาน

ธนาคาร หรือลงนามเพื่อส่ังจายเช็ค และ

ลงนามในใบสำคัญจาย 

 

เจาหนาที่การเงินจัดทำใบสำคัญจายและ

บันทึกการจายเงินผานระบบบัญชีโดยการ

โอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ

จัดทำเช็คสั ่งจ าย ในนามโครงการหรือ

กิจกรรม และออกหนังสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ที่จาย (ถามี) 

 

 

 

ทุกส้ินเดือน 

ดำเนินการยื่นแบบภาษีหกั ณ ที่จายที่ไดหักไวภายใน 7 วัน 

นับจากวันส้ินเดือน 

เก็บเขาแฟมใบสำคัญจาย บันทึกบัญช ี
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บทท่ี 4 

ปดโครงการ 

4.1 การปดโครงการในระบบบริหารโครงการ (PM) 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการ 

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลเพ่ือปรับสถานะโครงการเปน “ปดโครงการ” เม่ือโครงการนั้น ๆ 

ไดรับเงินงบประมาณงวดท่ี 3 แลว 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 วัน 

4.2 การประเมินผลการดำเนินงานของผูรับทุนในระบบบริหารโครงการ (PM) 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารโครงการ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลการประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑที่กำหนดเพื่อปรับ

สถานะโครงการเปนปดโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 วัน 
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เกณฑการประเมินผลการดำเนินงานของผูรับทุน 

 

เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

1. การบริหารโครงการตามกรอบระยะเวลาและการสงงาน 

1.1 ความตรงตอ

เวลาในการสงงาน 

30 ไมสามารถ

สงงานได

ตามกรอบ

ระยะเวลา

ของสัญญา/

ท่ีไดรับ

อนุมัติให

ขยาย 

สามารถสง

งานงวดท่ี 1 

ไดตามกรอบ

ระยะเวลาท่ี

ไดรับอนุมัติ

ใหขยาย  

ครั้งท่ี 2 

 

สามารถสง

งานงวดท่ี 2 

ไดตามกรอบ

ระยะเวลาท่ี

ไดรับอนุมัติ

ใหขยาย  

ครั้งท่ี 2 

สามารถสง

งานงวดท่ี 3 

ไดตามกรอบ

ระยะเวลาท่ี

ไดรับอนุมัติ

ใหขยาย  

ครั้งท่ี 2 

สามารถสง

งานงวดท่ี 3 

ไดตามกรอบ

ระยะเวลาท่ี

ไดรับอนุมัติ

ใหขยาย  

ครั้งท่ี 1 

สามารถปด

โครงการ สง

งานงวด 3 ได

ตามกรอบ

ระยะเวลา

ของสัญญา 

(1 ป) 

ดึงขอมูลจาก

ระบบ PM 

 

2. การดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคหรือตัวช้ีวัดการใหทุน/ยุทธศาสตร  

2.1 การสงเสริม

สนับสนุนการ

พัฒนาส่ือ

ปลอดภัยและ

สรางสรรค 

12.5 ผลผลิต/

ผลลัพธ หรือ

การดำเนิน

โครงการ ไม

เปนการ

ผลผลิต/

ผลลัพธ หรือ

การดำเนิน

โครงการ 

เปนการ

ผลผลิต/

ผลลัพธ หรือ

การดำเนิน

โครงการ 

เปนการ

ผลผลิต/

ผลลัพธ หรือ

การดำเนิน

โครงการ 

เปนการ

ผลผลิต/

ผลลัพธ หรือ

การดำเนิน

โครงการ 

เปนการ

ผลผลิต/

ผลลัพธ หรือ

การดำเนิน

โครงการ 

เปนการ

เจาหนาท่ี

บริหารโครงการ

และเลขา

คณะทำงาน

ติดตามและ
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เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

สงเสริม

สนับสนุนสื่อ

ปลอดภัย

และ

สรางสรรค 

 

สงเสริม

สนับสนุนสื่อ

ปลอดภัย

และ

สรางสรรค

ในระดับนอย

มาก 

สงเสริม

สนับสนุนสื่อ

ปลอดภัย

และ

สรางสรรคใน

ระดับนอย 

 

สงเสริม

สนับสนุนสื่อ

ปลอดภัย

และ

สรางสรรคใน

ระดับปาน

กลาง 

สงเสริม

สนับสนุนสื่อ

ปลอดภัย

และ

สรางสรรค

ในระดับมาก 

 

สงเสริม

สนับสนุนสื่อ

ปลอดภัย

และ

สรางสรรค 

ในระดับมาก

ท่ีสุด  

ประเมินผล

โครงการ 

หมายเหตุ :

ผลผลิต/ผลลัพธ

ของงาน

สอดคลองกับ

มาตรา 3 นิยาม

สื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค และ

มาตรา 5 

วัตถุประสงค

ของกองทุนฯ 

2.2 ผลงานมี

ศักยภาพในการ

ตอยอดไปใช

ประโยชน หรือ

สามารถใช

12.5 ผลงานไม

สามารถ

นำไปตอยอด

ใชประโยชน

ไดเลย 

ผลงานมี

ความเปนไป

ไดนอยมาก

ในการตอ

ยอดไปใช

ผลงานมี

ความเปนไป

ไดนอยใน

การตอยอด

ไปใช

ผลงาน

บางสวนมี

ความเปนไป

ไดในการตอ

ยอดไปใช

ผลงานมี

ความเปนไป

ไดสูงในการ

ตอยอดไปใช

ประโยชน ได

ผลผลิตมี

ความเปนไป

ไดสูงมากใน

การตอยอด

ไปใช

เจาหนาท่ี

บริหารโครงการ

และเลขา

คณะทำงาน

ติดตามและ
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เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

ประโยชนไดตรง

ตามความตองการ

ของกองทุนฯ 

 

 

 

 

ประโยชน ได

ตรงตาม

ความ

ตองการของ

กองทุนฯ 

ประโยชน ได

ตรงตาม

ความ

ตองการของ

กองทุนฯ 

ประโยชน ได

ตรงตาม

ความ

ตองการของ

กองทุนฯ  

ตรงตาม

ความ

ตองการของ

กองทุนฯ 

ประโยชน ได

ตรงตาม

ความ

ตองการของ

กองทุนฯ 

ประเมินผล

โครงการ 

3. การบริหาร และใชจายงบประมาณ  

3.1 ระยะเวลาการ

สงเงินงวด 

9   ระยะเวลา

การสง

เอกสารให

ผูตรวจสอบ

ไมเกิน 45 

วัน นับจาก

กำหนดสง

มอบงาน 

หรือนับจาก

ระยะเวลา

การสง

เอกสารให

ผูตรวจสอบ

ไมเกิน 30 

วัน แตไมเกิน 

45 วัน นับ

จากกำหนด

สงมอบงาน 

ระยะเวลา

การสง

เอกสารให

ผูตรวจสอบ

ไมเกิน 15 

วัน แตไม

เกิน 30 วัน

นับจาก

กำหนดสง

ระยะเวลา

การสง

เอกสารให

ผูตรวจสอบ

ไมเกิน 15 

วัน นับจาก

กำหนดสง

มอบงาน 

หรือนับจาก

ผูตรวจสอบ

บัญชี (สำหรับ

โครงการขอ   

รับทุน) 

หมายเหตุ :  

หากมีโครงการท่ี

สงเอกสารแต

เม่ือตรวจสอบ

แลวเอกสารไม



50 

 

เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

วันท่ีโครงการ

ขอเลื่อน

กำหนดสง

มอบงานจาก

ฝายใหทุน 

หรือขอขยาย

ระยะเวลา

โครงการ 

หรือนับจาก

วันท่ีโครงการ

ขอเลื่อน

กำหนดสง

มอบงานจาก

ฝายใหทุน 

หรือขอขยาย

ระยะเวลา

โคงการ 

มอบงาน 

หรือนับจาก

วันท่ี

โครงการขอ

เลื่อนกำหนด

สงมอบงาน

จากฝายให

ทุน หรือขอ

ขยาย

ระยะเวลา

โครงการ 

วันท่ีโครงการ

ขอเลื่อน

กำหนดสง

มอบงานจาก

ฝายใหทุน 

หรือขอขยาย

ระยะเวลา

โครงการ 

สามารถ

ตรวจสอบได 

กรณีนี้จะสงคืน

เอกสารกลับ 

และประเมินผล 

ใหมในระดับ

นอยลง 

 

3.2 การบริหาร

จัดการและการ

ควบคุมภายใน

ของโครงการตาม

คูมือปฏิบัติงาน

8   โครงการมี

ระบบการ

ควบคุมภายใน

ท่ียังไม

เพียงพอ และ

ไมมีความ

โครงการมี

ระบบการ

ควบคุมภายใน

ท่ีเพียงพอ แต

อาจมีความ

เขาใจคูมือ

โครงการมี

ระบบการ

ควบคุมภายใน

ท่ีเพียงพอ 

และมีความ

เขาใจคูมือ

โครงการมี

ระบบการ

ควบคุมภายใน

ท่ีเพียงพอและ

มีประสิทธิผล 

และมีความ

ผูตรวจสอบ

บัญชี (สำหรับ

โครงการขอ   

รับทุน) 

หมายเหตุ :

ประเมินดาน
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เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

ดานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ 

เขาใจในคูมือ

ปฏิบัติงานฯ 

ทำใหมี

ประเด็นท่ี

ตรวจพบใน

ระดับ

ความสำคัญสูง 

ซ่ึงมีโอกาส

หรือความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดความ

เสียหายได 

หรือการ

ดำเนินงาน

ลาชา 

ปฏิบัติงานฯ ท่ี

คลาดเคลื่อน

บาง รวมถึง

การปฏิบัติยัง

ไมสม่ำเสมอ 

ทำใหมี

ประเด็นท่ี

ตรวจพบใน

ระดับ

ความสำคัญ

ปานกลางถึงสูง 

หรือการ

ดำเนินงาน

คอนขางลาชา 

ปฏิบัติงานฯ 

แตการปฏิบัติ

ยังไม

สม่ำเสมอ ทำ

ใหมีประเด็นท่ี

ตรวจพบใน

ระดับ

ความสำคัญ

นอยถึงปาน

กลาง 

เขาใจคูมือ

ปฏิบัติงานฯ 

และมีการ

ปฏิบัติอยาง

สม่ำเสมอ ซ่ึง

ไมมีประเด็นท่ี

ตรวจพบ 

ระบบการ

ควบคุมประกอบ

กับหลักเกณฑท่ี

กำหนดไวใน

คูมือปฏิบัติงานฯ 

สำหรับ

โครงการ/

กิจกรรม 

 

3.3 ความ

เรียบรอยของ

8   เอกสาร

หลักฐานการ

จายเงินสวน

เอกสาร

หลักฐานการ

จายเงินบาง

เอกสาร

หลักฐานการ

จายเงินสวน

เอกสาร

หลักฐานการ

จายเงินสวน

ผูตรวจสอบ

บัญชี (สำหรับ
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เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

เอกสารทาง

การเงิน 

ใหญไมมี

ความ

ครบถวน 

สมบูรณ 

ถูกตอง 

หรือไมมี

ความ

นาเชื่อถือ 

หรือไม

สามารถ

ตรวจสอบได

วาเปน

เอกสารท่ี

เก่ียวของกับ

การ

ดำเนินงาน

กิจกรรมใด 

รายการไมมี

ความ

ครบถวน 

สมบูรณ 

ถูกตอง 

หรือไม

นาเชื่อถือ 

หรือไม

สามารถ

ตรวจสอบได

วาเปน

เอกสารท่ี

เก่ียวของกับ

การ

ดำเนินงาน

กิจกรรมใด 

หรือไมได

ใหญมีความ

ครบถวน 

สมบูรณ 

ถูกตอง และ

มีความ

นาเชื่อถือ 

และสามารถ

ตรวจสอบได

วาเปน

เอกสารท่ี

เก่ียวของกับ

การ

ดำเนินงาน

กิจกรรมใด 

โดยเสนอ

หัวหนา

โครงการ

ใหญมีความ

ครบถวน 

สมบูรณ 

ถูกตอง และ

มีความ

นาเชื่อถือ 

และสามารถ

ตรวจสอบได

วาเปน

เอกสารท่ี

เก่ียวของกับ

การ

ดำเนินงาน

กิจกรรมใด 

โดยเสนอ

หัวหนา

โครงการ

โครงการขอรับ

ทุน) 
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เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

หรือไมได

เสนอหัวหนา

โครงการ

อนุมัติการ

เบิกจายทุก

ครั้ง ทำใหมี

ประเด็นท่ี

ตรวจพบใน

ระดับ

ความสำคัญ

สูง ซ่ึงมี

โอกาสหรือ

ความเสี่ยงท่ี

จะเกิดความ

เสียหายได 

เสนอหัวหนา

โครงการ

อนุมัติการ

เบิกจายทุก

ครั้ง ทำใหมี

ประเด็นท่ี

ตรวจพบใน

ระดับ

ความสำคัญ

ปานกลางถึง

สูง 

อนุมัติการ

เบิกจายทุก

ครั้ง แตอาจ

มีบาง

รายการท่ี

คลาดเคลื่อน

ซ่ึงตองไดรับ

การแนะนำ 

ทำใหมี

ประเด็นท่ี

ตรวจพบใน

ระดับ

ความสำคัญ

นอยถึงปาน

กลาง 

 

 

อนุมัติการ

เบิกจายทุก

ครั้ง ซ่ึงไมมี

ประเด็นท่ี

ตรวจพบ 
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เกณฑการประเมินผล

การดำเนินงาน 

น้ำหนัก

เฉล่ีย 

(Weight) 

(100%) 

ตัวช้ีวัด แหลงท่ีมาของ

คะแนน 0 

ไมมีผลงาน 

1 - 20 

ควร

ปรับปรุง 

21 - 40 

พอใช 

41 - 60 

ดี 

61 - 80 

ดีมาก 

81 - 100 

ยอดเย่ียม 

4. การส่ือสาร และประสานงาน 20 

4.1 การส่ือสาร

และประสานงาน 

20 ไมมีการ

สื่อสาร 

ประสานงาน 

และปรับปรงุ

แกไขผลงาน

ตามท่ี

กองทุนฯ ให

ความเห็น 

มีการสื่อสาร 

ประสานงาน 

และปรับปรงุ

แกไขผลงาน

ตามท่ี

กองทุนฯ ให

ความเห็น

นอยท่ีสุด 

มีการสื่อสาร 

ประสานงาน 

และปรับปรงุ

แกไขผลงาน

ตามท่ี 

กองทุนฯ ให

ความเห็น

นอย 

มีการสื่อสาร 

ประสานงาน 

และปรับปรงุ

แกไขผลงาน

ตามท่ี 

กองทุนฯ ให

ความเห็น

ปานกลาง 

มีการสื่อสาร 

ประสานงาน 

และปรับปรงุ

แกไขผลงาน

ตามท่ี

กองทุนฯ ให

ความเห็น

มาก 

มีการสื่อสาร 

ประสานงาน 

และปรับปรงุ

แกไขผลงาน

ตามท่ี 

กองทุนฯ ให

ความเห็น

อยางตอเนื่อง 

เจาหนาท่ี

บริหารโครงการ 

 

ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 5 

การบริหารสัญญา 

5.1 สัญญาใหทุน แบบคำขอและเอกสารแนบทาย 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน และกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค  

 การใหเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค ผูใหทุนและผูรับทุนจะตองผูกพันตาม

“สัญญาทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและสรางสรรค” อันเปนสัญญาทางปกครอง สัญญา

ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 สัญญา จะเปนการกำหนดสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ เงื่อนไข เงื่อนเวลา  

เปนตน ท่ีคูสัญญาจะตองปฏิบัติตาม  

 สวนที่ 2 บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาใหทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

เปนบันทึกขอตกลงที่กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในผลงาน และการนำผลงานไปเผยแพร ถือเปนสวนหนึ่งของ

สัญญา 

 สวนท่ี 3 กรณีผูรับทุนเปนบุคคลธรรมดาท่ีมีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ ในวันทำสัญญา จะมีหนังสือยินยอม

จากผูแทนโดยชอบธรรมใหเขาทำสัญญาและเอกสารสัญญาค้ำประกัน ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 สวนที่ 4 แบบคำขอ จะเปนการแสดงรายชื่อ/ขอมูลสวนตัวของผูรับทุน หัวหนาโครงการ ที่ปรึกษาและ   

ผูรวมดำเนินโครงการ แสดงรายละเอียดของเนื้องานโครงการ ตัวชี้วัดตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 สวนท่ี 5 เอกสารแนบทายสัญญางวดงานและงวดเงิน จะแสดงตารางการนำสงผลงานในแตละงวด พรอม

งบประมาณ และตารางแสดงคาใชจายในโครงการ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

 สวนที่ 6 บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาใหทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  

วาดวย การคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนการปฏิบัติเพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามแนวทางท่ี

พระราชบัญญัติคุมครองสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว 

 นอกจากนี้ ในชุดเอกสารสัญญานอกจากท่ีกลาวไวขางตนแลว จะประกอบดวย  

 - ขอบังคับคณะกรรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร

เงินแกโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2560 ฉบับท่ี 1-7   
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 - ประกาศคณะกรรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เรื่อง การเปดรับขอเสนอโครงการ

หรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค (ของแตละรอบการเปดรับ

สมัคร) 

 - เอกสารประกอบการทำสัญญา เก่ียวกับขอมูลของผูรับทุน  

 - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ 

5.2 การสละสิทธิ์ 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน ฝายบริหารโครงการ และงานกฎหมาย 

 การสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นในชวงกอนการทำสัญญา แบงเปน 2 กรณี คือ 1) ไมมาทำสัญญา

ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงผลการพิจารณา ถือวาสละสิทธิ์โดยปริยาย 2) ผูรับทุนแสดงเจตนาสละสิทธิ์ 

  กรณี 1 เมื่อพนกำหนด 15 วันแลว ปรากฏวามีผูรับทุนไมเขาทำสัญญา เจาหนาที่งานกฎหมาย

ทำหนังสือเสนอตอผูจัดการเพ่ือรายงานเพ่ือทราบ และขออนุมัติกดสละสิทธิ์ในระบบ 

  กรณี 2 หากผูรับทุนแจงตอเจาหนาท่ีบริหารโครงการวาไมตองการเขาทำสัญญาและขอสละสิทธิ์ 

ใหเจาหนาที่บริหารโครงการแจงใหผูรับทุนทำเปนหนังสือเพื่อขอสละสิทธิ์มายังสำนักงาน แลวเจาหนาที่ฝาย

บริหารโครงการเสนอบันทึกตามข้ันตอนปกติ เพ่ือใหผูจัดการมอบหมายงานกฎหมายกดสละสิทธิ์ในระบบตอไป 

5.3 การขอขยายระยะเวลาโครงการ 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน และฝายบริหารโครงการ  

 การขอขยายระยะเวลาโครงการ หมายถึง การขอขยายเวลาที่ระบุไวในสัญญา คือ ขอขยายทั้งสัญญา 

โดยขอได 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 6 เดือน มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. เมื่อผูรับทุนเห็นวาจะไมสามารถดำเนินโครงการไดทันภายในกำหนดเวลางวดที่ 3 ใหผูรับทุนขออนุมติั

ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการโดยกรอกลงในแบบฟอรม GT01 สงมายังเจาหนาที่บริหารโครงการเพื่อเสนอตอ

ผูจัดการตามขั้นตอนที่ปรากฏในแบบฟอรมดังกลาว (ทั้งนี้ ตามสัญญากำหนดใหแจงลวงหนา 30 วันกอนครบ

กำหนดในสัญญา) พรอมท้ังทำหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังผูรับทุนเสนอตอผูจัดการในคราวเดียวกัน 

 2. เมื่อผูจัดการอนุมัติ/หรือไมอนุมัติแลว เจาหนาที่บริหารโครงการจะแจงผลการพิจารณาใหผูรับทุน

ทราบ กรณีอนุมัติ ใหเจาหนาที่งานกฎหมายเก็บหนังสือขออนุมัติ (GT01) ไวเพื่อบันทึกในระบบ สวนเจาหนาท่ี

บริหารโครงการเก็บสำเนาบันทึก แลวสงหนังสือฉบับจริงแจงไปยังผูรับทุนโดยเร็ว 
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 กรณีการขยายระยะเวลาสงงานระหวางงวด หมายถึง การขยายเวลางวด 1 และงวด 2 มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

 1. หากผูรับทุนเห็นวาจะไมสามารถสงงานเวลาที่กำหนดไวในงวด 1 หรืองวด 2 ใหกรอกแบบฟอรม

(GT01) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาการสงงานตามแบบฟอรมท่ีกำหนดมายังเจาหนาท่ีบริหารโครงการเพ่ือเสนอขอ

อนุมัติตามข้ันตอนท่ีปรากฏในแบบฟอรมดังกลาว 

 2. การขออนุมัติกรณีนี้ ใหเปนอำนาจอนุมัติของรองผูจัดการ ตามท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูจัดการ 

 3. เม่ือรองผูจัดการอนุมัติแลวใหเจาหนาท่ีบริหารโครงการแสกนสงใหผูรับทุนทราบ  

5.4 การปรับตัวช้ีวัด 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน ฝายบริหารโครงการ งานกฎหมาย งานดิจิทัลสารสนเทศ คณะทำงานติดตามและ

ประเมินผลโครงการ และผูจัดการ 

 1. เจาหนาท่ีบริหารโครงการรวบรวมขอมูลการขอปรับตัวชี้วัดของผูรับทุนเสนอผูจัดการและคณะทำงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการพิจารณา  

 2. จัดทำหนังสือแจงผูรับทุนถึงผลการพิจารณา 

 3. แจงสวนงานกฎหมาย และ สวนงานดิจิทัลสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงขอมูลในระบบ 

5.5 การปรับงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน งานการเงิน ฝายบริหารโครงการ งานกฎหมาย งานดิจิทัลสารสนเทศ คณะทำงาน

ติดตามและประเมินผลโครงการ รองผูจัดการ และผูจัดการ 

การขออนุมัติปรับปรุงรายจายงบประมาณโครงการ (GT02) 

กรณีท่ีโครงการมีการใชจายเงินในแตละกิจกรรมเกินงบประมาณรายจาย ทางโครงการจะตองทำแบบขอ

อนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการดังตัวอยางเอกสารในสวนที่ 1 ของผูรับทุน (ภาพประกอบที่ 1) เพ่ือยื่นใหกับ

ผูตรวจสอบบัญชีโดยตรง และผูตรวจสอบบัญชีมีหนาท่ีตรวจสอบการเงินโครงการเพื ่อใหขอสังเกตปรับปรุง

งบประมาณ (ภาพประกอบท่ี 2) กลับมายังสำนักงาน  



58 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบท่ี 2 

 

เมื ่อผู ตรวจสอบบัญชีใหขอสังเกตการปรับปรุงงบประมาณโครงการแลว เจาหนาที ่การเงินมีหนาท่ี

พิจารณาใหความเห็นตามหลักการเสนอตอผูอำนวยการฝายอำนวยการ ดังนี้ (1) คาใชจายรายกิจกรรมจะไม

สามารถปรับ/โยกไปใชในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากกองทุน (2) กรณีงบประมาณรายจาย

ในสวนคาตอบแทน สามารถปรบัลดลงไดเทานั้น ไมสามารถขอปรับเพ่ิมข้ึนได และ (3) การขอปรับปรุงงบประมาณ

โครงการตองกระทำกอนดำเนินกิจกรรมดังกลาวและกอนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการตามสัญญาไมนอยกวา 30 วัน 

(ภาพประกอบท่ี 3) 
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ภาพประกอบท่ี 3 
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 หลังจากงานการเงินใหความเห็นแลว จึงเสนอตอผูอำนวยการฝายอำนวยการ ฝายบริหารโครงการ สวน

งานกฎหมาย ฝายสนับสนุนการบริหารงาน รองผูจัดการ เพื่อใหความเห็น ตามลำดับ และเสนอผูจัดการ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงงบประมาณโครงการเปนข้ันสุดทาย (ภาพประกอบท่ี 4 และ 5) 

 

ภาพประกอบท่ี 4 
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ภาพประกอบท่ี 5 

5.6 การขอยกเลิกโครงการ 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน ฝายบริหารโครงการ งานกฎหมาย คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ            

รองผูจัดการ ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการบริหาร 

 ในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรคทำใหผูรับทุนไมสามารถดำเนินโครงการใหสำเร็จไดภายในกำหนดเวลาตาม

สัญญา ท้ังกรณีท่ีปญหาอุปสรรคนั้นเกิดจากความผิดของผูรับทุน และมิไดเกิดจากความผิดของผูรับทุน ซ่ึงอาจมีท้ัง

กรณีท่ีผูรับทุนแสดงเจตนาขอยกเลิกโครงการเอง และฝายบริหารโครงการเปนผูเสนอใหยกเลิกโครงการ มีข้ันตอน

การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. กรณีผูรับทุนมีหนังสือขอยกเลิกโครงการ  

 ใหผูรับทุนมีหนังสือชี้แจงปญหาอุปสรรคที่ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการใหแลวเสร็จได โดยละเอียด 

พรอมแจงยืนยันคาใชจายที่ไดใชไปในการดำเนินโครงการใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการพิจารณาเรื่องการคืนเงิน

ตามสัญญา แลวสงมายังสำนักงานผานงานสารบรรณ ฝายบริหารโครงการทำบันทึกเสนอตอผูจัดการเพ่ือพิจารณา

มอบหมายงานกฎหมาย เพ่ือนำขอมูลเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหาร ซ่ึงแนวทางการพิจารณาอาจเกิดได ดังนี้ 

1.1 อนุมัติใหยกเลิกสัญญา และคืนเงินทั้งหมดที่ไดรับไป หากปรากฏวาปญหาอุปสรรคดังกลาว

นั้นเกิดจากความผิดของผูรับทุน 

1.2 อนุมัติใหยกเลิกสัญญา และใหคืนเงินเฉพาะสวนท่ีเหลือจากการดำเนินโครงการ หากปรากฏ

วาปญหาและอุปสรรคนั้นมิไดเกิดจากความผิดของผูรับทุน  
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 เม่ือมีผลการพิจารณาแลว งานกฎหมายจัดทำหนังสือแจงไปยังผูรับทุนโดยเร็ว  

 2. กรณีฝายบริหารโครงการเสนอเรื่องขอยกเลิกโครงการ 

 เม่ือมีกรณีท่ีผูรับทุนไมสามารถดำเนินโครงการใหแลวเสร็จไดโดยท่ีผูรับทุนไมยอมแสดงเจตนาขอยกเลิก

โครงการ ฝายบริหารโครงการดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 จัดทำบันทึกเสนอตอผูจัดการเพื่อพิจารณา โดยแนบรายงานการประชุมคณะทำงานติดตาม

และประเมินผลโครงการที ่แสดงรายละเอียดการตรวจงานเพียงพอที ่ผ ู จ ัดการและ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จะนำมาประกอบการพิจารณาได  

2.2 ผูจัดการลงนามมอบหมายงานกฎหมายจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนฯ เสนอเรื่องดังกลาวใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา   

2.3 เม่ือมีผลการพิจารณาแลว งานกฎหมายจัดทำหนังสือแจงไปยังผูรับทุนโดยเร็ว 

5.7 การฟองรองดำเนินคด ี

ผูรับผิดชอบ : งานกฎหมาย และผูจัดการ   

 เมื่อเกิดกรณีผิดสัญญา คณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุน มีมติเห็นชอบใหฟองรอง

ดำเนินคดี สำหรับสัญญาจะตองดำเนินคดีที่ศาลปกครองเนื่องจากเปนสัญญาทางปกครอง ตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   

5.8 การบริหารทรัพยสินทางปญญา และการตอยอดในเชิงพาณิชย 

ผูรับผิดชอบ : ผูรับทุน และกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค  

 1. กรณีเปนไปตามสัญญาที่กำหนดวา งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือ

สิทธิอื่นใดของผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใตโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ใหผูใหทุนและ

ผูรับทุนเปนเจาของสิทธิดังกลาวรวมกัน ตามที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื ่อง การเปดรับ

ขอเสนอโครงการหรอืกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนกอน

ลงนามในสัญญา กลาวคือ เปนเจาของรวมกันฝายละรอยละ 50 

 สิทธิในการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของผลงานเปนสิทธิแตเพียง

ผูเดียวของกองทุน เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนกอนลงนามในสัญญา 
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1. กรณีที่ผูรับทุนจะนำผลงานไปเผยแพรหรือหาประโยชนในเชิงพาณิชย จะตองทำเปนหนังสือแจง

มายังสำนักงาน  

2. ผูจัดการพิจารณามอบหมายใหคณะทำงานบริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญาพิจารณา 

3. เมื่อคณะทำงานบริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินทางปญญาพิจารณาแลว คณะทำงานฯ จัดทำบันทึก

เสนอตอผูจัดการเพ่ือพิจารณาอนุมัติแนวทางตามมติ 

4. เมื่อผูจัดการอนุมัติแลว ฝายบริหารโครงการทำการนัดหมายผูรับทุนมาพบผูจัดการ และเจาหนาท่ี

งานกฎหมายเพ่ือทำบันทึกขอตกลงเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
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บทที่ 6 

การสื่อสารกับผู้รับทุน 

6.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับทุนกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 1. แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับทุนกับสำนักงาน ได้แก่  

  1) Facebook Page กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

  2) โทรศัพท์สำนักงาน 0 2273 0116 – 8 กด 1 

  3) โทรศัพทเ์คลื่อนที่ของฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้รับทุนสามารถรับหมายเลขติดต่อในวันปฐมนิเทศ 

  4) อีเมล contact@thaimediafund.or.th 

  5) อีเมลของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน    

   อีเมล : chy@thaimediafund.or.th 

   5.2 ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน    

   อีเมล : md_gen@thaimediafund.or.th 

   5.3 ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ      

   อีเมล : Media_Literacy@thaimediafund.or.th 

   5.4 ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม 

   อีเมล : research@thaimediafund.or.th 

 2. กรณีที่ผู้รับทุนติดต่อเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือรับส่งข้อมูลผ่าน     

ช่องทางการสื่อสารที่ระบ ุ

 หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม สามารถติดต่อรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ฝ่ายบริหารโครงการ ได้ที่เบอร์ 081-733-3402  

 

mailto:contact@thaimediafund.or.th
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6.2 การทวงถาม ติดตาม แจ้งผล และปรับแก้งวดงาน 

 1. ทวงถาม ติดตาม แจ้งผล ปรับแก้งวดงานให้ผู้รับทุนทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ระบุ 
 2. บันทึกผลการติดตาม หรือปรับแก้งวดงานในระบบบริหารโครงการ (PM) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 

แผนภูมิกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการ 
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ภาคผนวก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

พระราชบัญญัติกองทุนพฒันาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

พ.ศ. 2558 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สื่อ”  หมายความว่า  สิ่งที่ทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร  เคร่ืองหมาย  ภาพ  หรือเสียง  ไม่ว่าจะได้

จัดทําในรูปของเอกสาร  สิ่งพิมพ์  ภาพเขียน  ภาพพิมพ์  ภาพระบายสี  รูปภาพ  ภาพโฆษณา  เคร่ืองหมาย  
รูปถ่าย  ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  การแสดง  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์  หรือได้จัดทําในรูปแบบอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”  หมายความว่า  สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  
วัฒนธรรมและความมั่นคง  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน
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โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม  รวมถึงการส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า  “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” 
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) รณรงค์  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก  เยาวชนและครอบครัวมีทักษะใน 

การรู้เท่าทันสื่อ  เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง  
ชุมชนและสังคม 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย  อบรม  พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(๖) ส่งเสริมบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรสาธารณประโยชน์  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้อย่างทั่วถึง 
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มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 

(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๓) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย 

ว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๑๒ 
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ  หรือสิทธิประโยชน์ของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย 
(๘) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด  ๆ  ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทั้งนี้  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๘ ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  หรือในจังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  
และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา ๑๐ กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของกองทุน  ให้มีการจัดสรรเงินของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมให้แก่กองทุนเป็นประจําทุกปีและเพียงพอ  เพื่อให้สามารถดําเนินงานของกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรา ๑๒ ให้ค่าปรับที่ได้รับชําระตามคําพิพากษาลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์จํานวนก่ึงหน่ึงตกเป็นของกองทุน 

การส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๓ ให้กองทุนมีอํานาจจ่ายเงินจากกองทุน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๙ 
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๒ 
การบริหารกิจการของกองทุน 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเก้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
จากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย  ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านการศึกษา   
ด้านการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว  ด้านสุขภาพจิต  ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ  ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  ด้านละหนึ่งคน  และด้านสื่อสารมวลชน  สองคน   

ให้ผู้จัดการเป็นเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง  ทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
(๒) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   
(๓) นายกสมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย   
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  จํานวนหนึ่งคน 

(๕) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ  จํานวนหนึ่งคน 

(๗) ผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวนหนึ่งคน   

(๘) ผู้แทนซึ่งเป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  จํานวนหนึ่งคน 

ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการสรรหา 

กรรมการสรรหาตาม  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการขององค์กรนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่เม่ือมีเหตุให้ทําการสรรหา  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาที่เหลืออยู่  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดําเนินการสรรหา   
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๕  มีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๘  เป็นจํานวนสองเท่าของแต่ละด้าน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น  ทั้งนี้  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว   

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ   
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   
มาตรา ๑๗ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ครบจํานวน  ทั้งนี้  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้รับเลือกในแต่ละด้านเป็นผู้ที่ได้รับ
การบรรจุในบัญชีรายชื่อสํารองของแต่ละด้านน้ัน ๆ 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบตามจํานวนแล้ว  ให้หน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาสิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน  หรือ 

ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อ

สํารองของด้านเดียวกันนั้นตามมาตรา  ๑๗  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ ได้รับ
แต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  หากไม่มีบุคคลในบัญชีรายชื่อ
หรือบุคคลน้ันไม่ประสงค์ดํารงตําแหน่งแทน  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ตามมาตรา  ๑๖  
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้  และในกรณีนี้
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๘ 
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) กําหนดนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๒) ออกประกาศกําหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ  รวมทั้ง 

เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ชุมชน  และสังคม 
(๔) กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสื่อตามมาตรา  ๕  (๓) 
(๕) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  รวมทั้งภาคเอกชน  ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๖) ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปี 

ของกองทุน 
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๘) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานภายในของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของ 

ส่วนงานดังกล่าว 
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการ  การปฏิบัติงานและการมอบอํานาจของผู้จัดการ 

(๑๐) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน
ของสํานักงาน  และการตรวจสอบภายในของกองทุน 

(๑๑) ออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ 
ของกองทุน 

(๑๒) กําหนดจํานวน  ตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง 

(๑๓) แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคณะอนุกรรมการอื่น  ตามที่เห็นสมควร
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๔) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ประกาศตาม  (๒)  และข้อบังคับตาม  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ถ้ามีการพิจารณาในเร่ืองที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย  
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นัน้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๓ ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนห้าคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์
ด้านการเงิน  ด้านกฎหมาย  ด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา  ด้านวัฒนธรรม  และด้านสื่อสารมวลชน  
ด้านละหนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการ  และให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน 

ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน

จากกองทุน 
(๔) ระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ  เข้าสู่กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๕) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการจัดทําข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน  การบริหาร 

งานบุคคล  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้งการกําหนดจํานวนตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมท้ังการประชุมของคณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  ในการประชุม
ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกสองเดือน 

มาตรา ๒๔ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  อนุกรรมการ  และกรรมการสรรหา
ตามมาตรา  ๑๕  ได้รับเบ้ียประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๕ สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑๓) 
(๒) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

แผนการดําเนินงานประจําปี  แผนการเงินและงบประมาณประจําปีของกองทุน  รวมท้ังศึกษา  วิเคราะห์  
และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนต่อคณะกรรมการ 

(๓) ให้คําแนะนาํแก่ผู้ผลิตสื่อในการผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
(๔) จัดทําบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุน 
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๒๑  (๑๓)  มอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหน่ึง  ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง   
ผู้จัดการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี 

ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 

รับการคัดเลือก 
 (๓) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทํากับกองทุน  หรือในกิจการ

ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) เคยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

มาตรา ๒๗ การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการกําหนดเงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ผู้จดัการ  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการกําหนด  โดยให้มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี  
และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว  คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 

ให้ผู้จัดการได้รับเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นผู้จัดการตามมาตรา  ๒๖ 
(๔) คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เลิกจ้าง 
มาตรา ๒๙ ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสํานักงานและรับผิดชอบ

การบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ   
และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน  เพื่อการนี้  ผู้จัดการ 
จะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๐ การบัญชีของกองทุนให้จัดทําตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยมีรอบปีบัญชีตามปีงบประมาณ 

มาตรา ๓๑ กองทุนต้องจัดให้ มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและ 
ให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ให้กองทุนจัดทํางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ดําเนินการตรวจสอบรับรองงบการเงินของกองทุน 

มาตรา ๓๓ ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้กองทุนทํารายงานประจําปี
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงาน
ของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว  งบการเงิน  และรายงานของผู้สอบบัญชี  พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลตามมาตรา  ๓๕  (๓) 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

 
 

มาตรา ๓๔ ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคน  
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ด้านการเงิน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านศิลปวัฒนธรรม   
ด้านกฎหมาย  และด้านการประเมินผล  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล
จํานวนสองคน 

ให้คณะกรรมการประเมินผลแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ 
ให้นํามาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับกับ

กรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเมินผลด้านนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในทุกรอบปี 
ให้คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกองทุนจากบุคคลใด

หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได้ 
มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้นํามาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  โดยให้รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายเป็นกรรมการ 
และผู้จัดการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ให้รัฐมนตรีจัดข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างในกระทรวงวัฒนธรรมมาช่วยปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราว   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม  และอยู่ใน
บังคับบัญชาของผู้จัดการ 
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ให้ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันสื่อต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น  สื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนมีจํานวนน้อย  การผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  มีข้อจํากัดหลายประการทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อ  ทําให้ขาดเงินทุน
ในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการผลิต  การพัฒนา
และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ  ทั้งน้ี  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ  สมควรจัดต้ังกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการดําเนินการดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการพัฒนา 

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 

และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

โดยท่ีสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  เพื่อให้การจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย   
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ในการประชุม  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง  

จากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรองโครงการ  
หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 

“คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง 
จากบุคคลซึ่งมีความรู้  และประสบการณ์ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทําหน้าที่ปรับปรุง  แก้ไข   
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ขอรับการสนับสนุน  เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

“ผู้ขอรับการสนับสนุน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  ซึ่งขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  
ที่มีภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น  ร่วมกันดําเนินการในลักษณะเป็นองค์กร  
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ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร  รวมทั้งมีการดําเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียน  
เป็นนิติบุคคล  หรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรม   
ที่เป็นสาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร  รวมทั้งมีการดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

“องค์กรสาธารณประโยชน์”  หมายความว่า  องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงาน  
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รักษาการตามข้อบังคับนี้  
และให้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

  หมวด  ๑ 
 ผู้ขอรับการสนับสนุน 

ข้อ  ๕  ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนมี  ๓  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) บุคคลธรรมดา  
(๒) นิติบุคคล 
(๓) องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  
ข้อ ๖ ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังนี้   
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย  หรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ประจําในประเทศไทยและมีผู้รับรอง  

ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๙ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
 (๒) อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  อนุกรรมการกองทุน  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ข้อ ๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทนิติบุคคล  ได้แก่ 
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(๑) มูลนิธิ  สมาคม  หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อดําเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(๒) สถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๓) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับการสนับสนุนซึ่งเป็นองค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์  

ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานด้านผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ข้อ ๙ ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นนักเรียน  หรือนักศึกษา  

ในสถานศึกษาและเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาหรือคณะในสถานศึกษานั้น  ให้แสดงความจํานง   
ต่อสถานศึกษาของตน  เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป 

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับการสนับสนุนตามข้อ  ๗  (๑)  และข้อ  ๘  จะต้องไม่มีผู้ที่เป็นกรรมการ  
กรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน  อนุกรรมการบริหารกองทุน  ที่ปรึกษา  หรืออนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๑  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้าง  ของสํานักงาน   

หมวด  ๒ 
ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 

ข้อ ๑๑ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  ต้องเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังนี้   

(๑) โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการผลิตหรือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการผลิตหรือพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย  การผลิต   
การพัฒนานวัตกรรม  การสร้างสรรค์เผยแพร่  เรียนรู้  และถ่ายทอดแก่สังคม 

(๓) โครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าหรือมูลค่างานสร้างสรรค์ต่อสังคม 
(๔) โครงการหรือกิจกรรมที่ให้ความสําคัญกับมาตรการส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดแนวทางหรือลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม  

รวมทั้งระยะเวลาการเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนในแต่ละปีต่อสาธารณะ 
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หมวด  ๓ 
การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ  ๑๒  ยื่นคําขอพร้อมทั้ง
รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมและงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนต่อสํานักงานตามประกาศ 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

ข้อ ๑๔ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องแสดงรายละเอียด  
การดําเนินงานที่ครบถ้วน  ถูกต้อง  เหมาะสม  รวมทั้งเป้าหมาย  ผลลัพธ์  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  ต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
และสอดคล้องกับงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน   

ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ขอรับการสนับสนุนโดยตรง 

ข้อ ๑๖ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และพันธสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม 

ข้อ ๑๗ เม่ือสํานักงานได้รับคําขอรับการสนับสนุนตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบแบบคําขอรับการสนับสนุนข้อมูลเอกสารและหลักฐานภายในสามสิบวันนับจากวันรับแบบคําขอ  
กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด  ให้สํานักงานแจ้งผู้ขอรับ 
การสนับสนุนปรับปรุงแก้ไข  ให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน  
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  

ข้อ ๑๘ เม่ือสํานักงานดําเนินการตรวจสอบแบบคําขอและข้อมูลเอกสารรวมทั้งหลักฐาน  
ตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แล้วให้จัดทํารายละเอียดเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
พิจารณา 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการเพื่อทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรม  และคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการเพื่อทําหน้าที่พัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน   

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่า  โครงการหรือกิจกรรมนั้น  
มีความสมบูรณ์  ครบถ้วนสมควรได้รับการสนับสนุน  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ   

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมใด
สมควรได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์  ให้ส่งต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการเพื่อปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนา  
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หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร  และเม่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการดําเนินการเสร็จแล้ว  
ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ   

เม่ือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณารายงานผลตามวรรคสามแล้ว  เห็นว่าโครงการ
หรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนมีความครบถ้วนสมบูรณ์สมควรให้การสนับสนุน  ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการทราบก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๒๐ เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาและมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอรับการสนับสนุนแล้ว  
ให้ผู้จัดการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ   

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติแล้ว  
ให้ทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ในกรณีที่ 
ไม่มาทําสัญญา  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการขอรับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๒ การเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุน
จากกองทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา 

หมวด  ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

ข้อ ๒๓ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไปแล้ว  ต้องรายงานความก้าวหน้าเพื่อประโยชน์  
ในการประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานกําหนด
และต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการ  หรือผู้จัดการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานรวมถึงเอกสารและ
หลักฐานอื่นตามที่ได้รับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๔ ให้สํานักงานจัดทําทะเบียนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน 

ข้อ ๒๕ ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไม่ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม  
และเง่ือนไขในสัญญา  ให้สํานักงานรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาดําเนินการเป็นกรณี ๆ ไป  
หากผู้ที ่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนนํา เงินไปใช้นอกเหนือจากสัญญา   หรือดําเนินการ
ล่าช้าเกินควรแก่กรณี  ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  
โดยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคืนหรือชดใช้เงินตามเง่ือนไขในสัญญาภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน 
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ข้อ ๒๗ ให้คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของโครงการ
หรือกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๘ การรายงานตามข้อ  ๒๗  ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุนตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เพื่อทราบด้วย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
   

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดสรรเงินแก่โครงการ 
หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ”  และ  “คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาโครงการ”  ในข้ อ  ๓  แห่ งข้ อบั งคับคณะกรรมการกองทุ นพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ”  ระหว่าง  
บทนิยามคําว่า  “คณะอนุกรรมการ”  และคําว่า  “ผู้ขอรับการสนับสนุน”  ในข้อ  ๓  แห่งข้อบังคับ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่
โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
และพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “องค์กรชุมชน”  และ  “องค์กรเอกชน”  ในข้อ  ๓  
แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  
ที่มีภูมิลําเนา  หรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น  ร่วมกันดําเนินการในลักษณะเป็นองค์กร  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
   

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็น  
นิติบุคคล  หรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์  และไม่แสวงหากําไร” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังนี้   

ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย  หรือไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ประจําในประเทศไทยและมีผู้รับรอง  

ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีตามข้อ  ๙ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เป็นกรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  อนุกรรมการกองทุน  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างของสํานักงาน” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  ผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทนิติบุคคล  ได้แก่ 
(๑) มูลนิธิ  สมาคม  หรือนิติบุคคลอื่น ๆ  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(๒) สถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๓) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ” 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ  ๘  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  ในกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  ให้ยื่นข้อเสนอโครงการได้   
โดยได้รับความยินยอมจากบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  แล้วแต่กรณี” 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  เม่ือสํานักงานดําเนินการตรวจสอบแบบคําขอและข้อมูลเอกสาร  รวมท้ังหลักฐาน  
ตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แล้วให้จัดทํารายละเอียดเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนา
โครงการพิจารณา” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๙  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการเพื่อทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน 

เม่ือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่
ขอรับการสนับสนุนแล้ว  ให้สรุปผลการพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ  และคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ” 

ข้อ  ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๓  ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไปแล้ว  ต้องรายงานความก้าวหน้า  เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานกําหนด  
และต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และพัฒนาโครงการ  หรือผู้จัดการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานรวมถึงเอกสารและหลักฐานอื่นตามที่ได้รับ  
การสนับสนุน” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
   

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดสรรเงินแก่โครงการ 
หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  เม่ือวันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๐  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงนิแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที ่ 4) 
พ.ศ.  2561 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในการประชุมครั้งที่   7/๒๕๖๑  เมื่อวันที่   19  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา  
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา  
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดแนวทางหรือลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม  
รวมทั้งระยะเวลาการเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนต่อสาธารณะ” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณ ุ เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน 
นายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค ์

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงนิแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที ่ 5) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา  
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือให้การจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรม 
สามารถ  ตอบสนองต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงกลุ่ม เป้าหมาย   จึ ง เห็นควรก าหนดให้มีการจัดสรรเงินแก่ โครงการหรือกิจกรรม 
ประเภทหน่วยงานความร่วมมือ  (Collaborative  Grant)  ส าหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล 
ที่มีความร่วมมือกับกองทุนเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในการประชุมครั้งที่   ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คณะกรรมการกองทุน 
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เ รียกว่า   “ข้อบั งคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “ผู้ขอรับการสนับสนุน”  ในข้อ  ๓  แห่งข้อบังคับ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน 
แก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  256๐ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๓  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน   
นายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓
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ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงนิแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 

และสรา้งสรรค ์ (ฉบับที ่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือให้การจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของกองทุนตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  จึงเห็นควรก าหนดให้มีการจัดสรรเงินแก่โครงการ  
หรือกิจกรรมประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนและโครงการประเภทผู้รับทุนเดิม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย   
และสร้างสรรค์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  256๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา  
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนา  
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ  
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดประเภท  แนวทาง  หรือลักษณะของโครงการ  
หรือกิจกรรม  รวมทั้งระยะเวลาการเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนต่อสาธารณะ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมใด  
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  คณะกรรมการอาจก าหนดประเภท  แนวทาง  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๖๔
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ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม  คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับการสนับสนุน 
เป็นการเฉพาะก็ได้” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน 
นายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๖๔
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ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงนิแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย 

และสรา้งสรรค ์ (ฉบับที ่ 7)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการก าหนดวิธีการประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ทุนสนับสนุน  
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับบุคคลที่มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  จึงเห็นควรก าหนด  
ให้มีการค  าประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
ในการประชุมครั งที่   10/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2564  คณะกรรมการกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย  
และสร้างสรรค์  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  256๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็นวรรคสองของข้อ  21  แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

“ในกรณีที่ผู้ ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเป็นบุคคลที่มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์   
ในวันท าสัญญาให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  ท าสัญญาค  าประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
ให้ทุนสนับสนุนด้วย  ทั งนี   ตามแบบสัญญาค  าประกันที่คณะกรรมการก าหนด” 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน   
นายกรฐัมนตร ี

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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แบบสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

 



แบบสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

เลขที่สัญญา            /  

สัญญาให้ทุนสนับสนุน 
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๘ 
อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) ชั้น ๖ อาคารเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐ เมื่อวันที่.................เดือน..........................พ.ศ. .... ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โดย นายธนกร ศรีสุขใส ตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...............  นามสกุล...................... อยู่บ้านเลขที่
.............. หมู่............ถนน.......................แขวง/ตำบล............ ..........เขต/อำเภอ.............................จังหวัด
...................รหัสไปรษณีย์...........  โทรศัพท์......................  ผู ้ถือบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐดังปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ทำงานในตำแหน่ง.... ............................
หน่วยงาน.........................  สถานที ่ต ั ้ง...... .......................... โทรศัพท์...........................  โทรสาร 
............................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

โดยที ่ผู ้ให้ทุนมีวัตถุประสงค์ที ่จะให้ทุนแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนแก่โครงการ
หรือกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานภาคเอกชน นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและ/หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นผู้รับทุนเพื่อดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ 

โดยที่ผู้ให้ทุนได้ตกลงมอบทุนสนับสนุนให้แก่ผู้รับทุนและผู้รับทุนจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งสัญญานี้  

คู่สัญญาจึงตกลงกนัมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม “......................................................” 
ให้แก่ผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 
และตามรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมและ/หรือเงื่อนไขตามข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน
สนับสนุน ตามประกาศข้างต้นตามเอกสารผนวก ๑ และ ๒ แนบท้ายสัญญา เป็นเงินจำนวนทั ้งสิ้น
...............................บาท (.............................................) ซ่ึงโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติเงินจำนวน
ดังกล่าว ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โครงการ” 
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ผู ้ร ับทุนจะต้องดำเนินโครงการและส่งมอบงานของโครงการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน
.....................................................(..............................) วนั/เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญานี้

ข้อ ๒ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้รับทุนเปิดบัญชีไว้ภายใต้  
ชื่อบัญชี “พปส. โครงการ................................................................................ ............................” ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์ ตามสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เอกสารผนวก ๓ แนบท้ายสัญญา หรือในกรณีที่ผู้ให้ทุนได้พิจารณา
อนุมัติให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนโดยผู้รับทุนไม่ต้องเปิดบัญชีไว้ภายใต้ชื่อบัญชี “พปส. โครงการ
..........................................................................................” ดังกล่าวข้างต้น ก่อนลงนามในสัญญานี้ 
ซึ่งผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้รับทุนได้ยื่ นขอให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติ
ดังกล่าว ตามเอกสารผนวก ๔ แนบท้ายสัญญานี้  

โดยมีรายละเอียดจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละงวดและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ดังนี้ 

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน...........................บาท (.......................) หรือร้อยละ...........(.......) 
ของเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
หลังจากผู้รับทุนลงนามในสัญญา  

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน...........................บาท (.......................) หรือร้อยละ...........(.......) 
ของเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
หลังจากผู้รับทุนมีผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
ผนวก 5 แนบท้ายสัญญา) และผู้รับทุนได้ขออนุมัติเบิกเงินพร้อมส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงการ
และรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับในงวดที่ ๑ ทั้งในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 (สอง) ชุด และรูปแบบข้อมูล
อิเล ็กทรอนิกส ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF/Adobe Acrobat ที ่บ ันทึกลงใน CD - ROM 
จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันสิ้นงวด ตามระยะเวลาและเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ เอกสารผนวก ๕ แนบท้ายสัญญา ให้แก่ผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนได้
ประเมินและให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน...........................บาท (.......................) หรือร้อยละ...........(.......) 
ของเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
หลังจากผู ้รับทุนได้ขออนุมัติเบิกเงินพร้อมส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงการและรายงาน 
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับในงวดที่ 2 รายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินและได้รับ  
การปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) แบบสรุปการใช้จ่ายเงินโครงการ ทั ้งในรูปแบบเอกสาร จำนวน  2 (สอง) ชุด 
และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF/Adobe Acrobat ที่บันทึก 
ลงใน CD-ROM จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด พร้อมผลงานและ/หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการดำเนินงาน
โครงการ (ถ้ามี) และอ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ตามเอกสาร
ผนวก ๕ แนบท้ายสัญญา จนครบถ้วน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันสิ้นงวด ตามระยะเวลาและเงื่อนไข

112



ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ เอกสารผนวก ๕  แนบท้ายสัญญา และผู้ให้ทุน
ได้ประเมินและให้ความเห็นชอบในรายงาน ผลงานและ/หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงาน
โครงการ (ถ้ามี) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนแก้ไขรายงานความก้าวหน้าของโครงการหรือรายงาน 
ผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ และ/หรือผลงาน หรือต้นฉบับผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ 
(ถ้ามี) รายงานการใช้จ่ายเงินหรือแบบสรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่ได้รับจาก 
ผู้รับทุนในงวดใด ๆ ผู้ให้ทุนจะแจ้ง และ/หรือให้คำแนะนำตามความเหมาะสมแก่ผู้รับทุนเป็นหนังสือและ 
ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน  15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

หากผู้รับทุนนำส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการหรือรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ฉบับสมบูรณ์ และ/หรือผลงาน หรือต้นฉบับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) รายงานการ 
ใช้จ่ายเงินหรือแบบสรุปการใช้จ่ายเงินตามวรรคแรกล่าช้า ผู้ให้ทุนอาจถือว่าผู้รับทุนเป็นผู้ส่งงานล่าช้า 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำหนด 
ตามเอกสารผนวก ๖ แนบท้ายสัญญานี้ 

ในการให้ทุนตามสัญญานี้ หากมีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควร ผู้ให้ทุนสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด
วงเงิน ยุติการสนับสนุน หรือยกเลิกสัญญา แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม 
โดยผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้ทุน 

หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ย
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินทุนสนับสนุนตามโครงการให้แก่ผู้ให้ทุน ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่
วันที่ผู้รับทุนส่งมอบผลงานตามโครงการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๓ ผู้รับทุนต้องเริ่มดำเนินการตามโครงการทันทีนับแต่วันลงนามในสัญญานี้ หากผู้รับทุนมิได้
ดำเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันลงนามในสัญญาผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ข้อ ๔ ผู ้รับทุนตกลงที ่จะปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารผนวก ๖ แนบท้ายสัญญานี้ และตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หลักเกณฑ์อื่นใดของผู้ให้ทุนที่เกี่ยวกับการให้เงินทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต การวิจัยและการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และให้ถือว่า ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกำหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ของผู้ให้ทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
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ข้อ ๕ ผู้รับทุนต้องดำเนินงานโครงการให้เสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการและภายใน
กำหนดเวลาตามข้อ 1 และตามแผนปฏิบัติการและตามแผนการใช้จ่ายเงินในเอกสารผนวก ๕ แนบท้ายสัญญา
นี้ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเป็นผู้ดำเนินโครงการด้วยตนเอง และจะต้องไม่นำงานในโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนไป
ให้ผู้อื่นดำเนินการแทน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน  

ข้อ ๖ ผู้รับทุนต้องใช้เงินทุนสนับสนุนที่ได้รับจากผู ้ให้ทุนในการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จ 
ตามความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน ในกรณีที่เกิดอุปสรรคจนไม่สามารถดำเนินงานโครงการต่อไปได้ด้วยเหตุ
ประการใดก็ดี ผู ้รับทุนต้องรีบมีหนังสือแจ้งให้ผู ้ให้ทุนทราบโดยทันที เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือให้
ดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ให้ทุนจะเห็นสมควร 

ในกรณีที่เกิดอุปสรรคดังกล่าวในวรรคแรก หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับทุนไม่สามารถ 
แก้ไขได้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรหรือไม่สามารถดำเนินการตามโครงการต่อไปได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้รับทุน  ผู้รับทุน
จะต้องคืนเงินทุนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการดำเนินการที่ผู้รับทุนได้รับไปแล้ว แล้วแต่ผู้ให้ทุนจะพิจารณา 
โดยผู้รับทุนจะต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุน ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา 
แต่หากผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนทั้งหมด
ที่ได้รับไปแล้ว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ต่อปี ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่
ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา และผู้ให้ทุนอาจถือว่าผู้รับทุนกระทำผิดตามสัญญานี้  ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนทุกประการ 

การวินิจฉัยว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าวในวรรคสองเกิดจากความผิดของ
ผู้รับทุนหรือไม่นั้น ให้เป็นสิทธิของผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๗ กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน 
หรือเหตุจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินงาน
โครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับโครงการชั่วคราว และผู้รับทุน  
มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาการทำโครงการออกไปได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาสั่งระงับ
โครงการไว้ชั ่วคราวหรือขยายเวลาการทำโครงการตามที่เห็นสมควร โดยผู ้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบโดยเร็ว  

ข้อ ๘ รายชื่อของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ และรายละเอียดของโครงการตามที่ปรากฏ 
ในเอกสารผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับทุนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้ให้ทุนก่อน 
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ข้อ ๙ ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้รับทุนอาจขอเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรายละเอียดโครงการและ
รายจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ หรือขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักหรือแผนปฏิบัติการ หรือขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ หรือรายละเอียดอื่นใดได้ และผู้รับทุนต้องได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน
ก่อนดำเนินการใด ๆ ตามคำขอ    

การพิจารณาอนุมัติตามวรรคแรกให้อยู ่ในดุลยพินิจของผู ้ให้ทุนที ่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร และผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด (ถ้ามี) ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดำเนิน
โครงการ              จะขอขยายได้ไม่เกิน ๒ (สอง) ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖ (หก) เดือน โดยได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

การขอตามวรรคแรก ผู้รับทุนต้องทำเป็นหนังสือแจ้งพร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นและ
ต้องกระทำก่อนระยะเวลาโครงการตามสัญญาสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน  

ข้อ ๑๐ ผู้ให้ทุนจะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการได้ดำเนินงานไปแล้ว 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๑ ผู้รับทุนต้องควบคุมและรับผิดชอบการใช้เงินทุนที่ได้รับ เพื่อดำเนินโครงการตามสัญญานี้
อย่างคุ้มค่า ประหยัด รอบคอบ และจัดทำหลักฐานทางบัญชีและเอกสารด้านการเงินเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินทุนเพ่ือให้ผู้ให้ทุนตรวจสอบได้ตลอดเวลา หรือนำส่งผู้ให้ทุนตามท่ีผู้ให้ทุนร้องขอ 

ข้อ ๑๒ ผู้รับทุนต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อผู้ให้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ผู้ให้ทุนกำหนด ภายหลังจากวันเริ่มต้นดำเนินงานโครงการ และต้องยินยอมให้ผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ให้ทุนเข้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ รวมถึงตรวจสอบ
หลักฐานการดำเนินโครงการ เอกสารทางการเงิน การบัญชี และหรือเอกสารหลักฐานอื่นของโครงการหรือที่ใช้
สำหรับการทำโครงการได้ทุกระยะ  

ในกรณีที่ผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีรายงานที่ระบุให้เห็นถึงความล้มเหลวของ
โครงการที่ได้รับทุน ผู้ให้ทุนสามารถบอกเลิกสัญญาได้และผู้ให้ทุนอาจถือว่าผู้รับทุนกระทำผิดตามสัญญานี้ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่โครงการของผู้รับทุนได้กำหนดให้มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุและหรือครุภณัฑ์
เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการตามสัญญานี้ หากสิ่งของดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ ผู้รับทุนต้องระบุข้อความไวท้ี่
ครุภัณฑ์ดังกล่าวทุกรายการว่า “จัดซื้อโดยทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือ
ข้อความที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าเป็นการจัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
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สร้างสรรค์ (ระบุปีที ่จัดหา)” พร้อมทั้งมีตราสัญลักษณ์ของผู้ให้ทุนปรากฏให้เห็นชัดเจน และให้ครุภัณฑ์
ดังกล่าว ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่ผู้รับทุนมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุและหรือครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในระหว่างการ
ดำเนินการโครงการซึ่งมิได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อเสนอโครงการ ผู้รับทุนจะต้องจัดส่งรายการ รายละเอียด
ราคา พร้อมคำชี้แจงความจำเป็นในการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะ
ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้ เมื่อได้จัดซื้อหรือจัดจ้างเสร็จแล้ว ผู้รับทุนต้องระบุข้อความไว้ที่ครุภัณฑ์
ดังกล่าวทุกรายการตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกด้วย    

ผู้รับทุนต้องจัดการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายสำหรับครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ดำเนินงานโครงการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้รับทุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและระบุให้ผู้ใหทุ้น
เป็นผู้รับประโยชน์ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะกำหนดกันเป็นอย่างอ่ืน 

ผู้รับทุนต้องใช้และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ให้ทุนให้อยู่
ในสภาพดี สามารถใช้การได้อยู่เสมอ โดยผู้รับทุนยินยอมให้ผู ้ให้ทุนหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุน
ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับทุนต้องจัดทำบัญชี
แสดงรายการครุภัณฑ์ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดซื้อหรือจัดจ้างยื่นต่อผู้ให้ทุนภายใน ๓ (สาม) เดือน หลังจากสัญญา
สิ้นสุดลง หรือเมื่อมีการยุติ ยกเลิก หรือบอกเลิกสัญญาให้ทุน แล้วแต่กรณี 

หากครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการเสียหายหรือสูญหาย โดยเหตุที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ 
ผู้รับทุนจะต้องจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทนด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับทุน ในกรณีที่ผู้รับทุนเพิกเฉย ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะดำเนินการซ่อมแซมเองหรือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน 
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้ให้ทุนจะหักจากเงินอุดหนุนซึ่งผู้รับทุนมีสิทธิเบิกในงวด
ถัดไปหรือเรียกให้ผู้รับทุนจ่ายคืนแก่ผู้ให้ทุนก็ได้  

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้รับทุนละทิ้งงานหรือโครงการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่ชี้แจง
เหตุผลที่เหมาะสมเป็นหนังสือ ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ โดยจะกำหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้
ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิ
ระงับการจ่ายเงินสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนหรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที ในกรณีที่ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอ้ย
ละ 5 (ห้า) ต่อปี ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหาย 
แก่ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนทุกประการ 

ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินงานโครงการต่อไปได้ หรือไม่อาจทำให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์
จะขอยุติการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุน ผู้รับทุนต้องยื่นคำร้องขอต่อผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการ
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จ่ายเงินสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วนและมีสิทธิเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้นำเงื่อนไขตามสัญญา
ข้อ ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่าการดำเนินโครงการของผู้รับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
ตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนานเกินกว่าระยะเวลาตามที่ผู ้รับทุนได้กำหนดไว้ในโครงการ โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรจนเป็นเหตุให้โครงการของผู้รับทุนจะไม่เป็นประโยชน์กับผู้ ให้ทุนอีกต่อไป ผู้ให้ทุนมีสิทธิจะระงับการ
จ่ายเงินและบอกเลิกสัญญาตามวิธีการที่ระบุไว้ในวรรคแรก ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องดำเนินการและรับผิดตามความ 
ในวรรคแรกด้วย 

กรณีตามวรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ผู้ให้ทุนมีสิทธิบันทึกประวัติการรับทุนของผู้รับทุนและ 
อาจไม่ให้การสนับสนุนอีกต่อไปตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร  

ข้อ ๑๕ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงานที่  
เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ให้ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวร่วมกัน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุน
พัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 เอกสารผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ เว้นแต่จะ
มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนก่อนลงนามในสัญญานี้  

สิทธิในการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานตาม 
วรรคแรกให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ให้ทุน เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนก่อนลงนามในสัญญานี้ 

ให้กรรมสิทธิ์ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ 
และ/หรือผลงานหรือต้นฉบับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) ตกเป็นของผู้ให้ทุน เว้นแต่จะมี
การตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนก่อนลงนามในสัญญานี้ 

ผู้รับทุนจะนำผลงานที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการศึกษา สาธารณกุศล 
ผลประโยชน์ทางราชการ หรือสาธารณประโยชน์ใด ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนที่มิได้มุ่งหมายเพ่ือ
การค้ากำไรได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ให้ทุน แต่หากผู้รับทุนจะนำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ที่มุ่งหมายเพ่ือ
การค้ากำไรจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน และให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด 

ข้อ ๑๖ สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือเอกสารแสดงสิทธิใด ๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งเป็นผลมาจากการทำโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตามสัญญานี้ให้เป็นของผู้ให้ทุนและผู้รับทุนร่วมกัน 
เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนก่อนลงนามในสัญญานี้ 
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ข้อ ๑๗ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบแต่โดยลำพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ รวมถึง
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอ ื ่นใดของบุคคลอื ่น ซึ ่งผู ้ร ับทุนนำมาใช้ปฏิบัต ิงาน 
ในการดำเนินโครงการตามสัญญา โดยผู้ให้ทุนไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาด 
หรือการกระทำหรือละเว้นไม่กระทำการของผู้รับทุน หรือบุคลากรของผู้รับทุนทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที ่ผู ้รับทุนจะนำผลงานจากโครงการที ่ได้รับทุนตามสัญญานี้ไม่ว่าทั ้งหมดหรือ
บางส่วนไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ หรือนำไปสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ที่ใด ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับทุน แต่ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือข้อความที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” และให้มีตราสัญลักษณ์ของผู้ให้ทุนปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ในเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
หรือในการสาธิตด้วยทุกครั้ง 

ในกรณีที ่ข้อเสนอโครงการของผู ้รับทุนได้กำหนดให้มีกิจกรรมเกี ่ยวกับการจัดงาน การอบรม 
ฝึกอบรม การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือข้อความที่สื ่อความหมายให้เข้าใจได้ว่าได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” และให้มีตราสัญลักษณ์ของผู้ให้ทุนปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ในกิจกรรม
ดังกล่าวด้วยทุกครั้ง  

ในกรณีที่ผลของโครงการที่ได้รับทุนตามสัญญานี้จะนำไปสู่การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ผู้รับทุนจะต้องไม่นำผลงานอันเนื่องมาจากโครงการนี้ไปเผยแพร่ไม่ ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ จนกว่าผู้ให้ทุนและผู้รับทุนจะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรร่วมกัน 
เพ่ือการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่ผลของโครงการที่ได้รับทุนตามสัญญานี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใด 
ผู้รับทุนจะต้องรีบแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนจะได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ร่วมกัน  

ข้อ ๑๙ ผู้รับทุนจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
โครงการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีผู้ร่วมโครงการหลายคน ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบดูแลผู้ร่วมโครงการทุก
คนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ ๒๑ ผู้รับทุนขอรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใด ๆ อันปรากฏในเอกสารซึ่งผู้รับทุนได้ยื่น
เพื่อขอรับทุน หรือถ้อยคำใด ๆ ซึ่งผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู ้ให้ทุนเพื่อขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารใน
รายงานเกี่ยวกับโครงการและหลักฐานอ่ืนใดที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้ผู้ให้ทุน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจสอบได้ 

ผู ้รับทุนต้องดำเนินงานตามรายละเอียดโครงการและปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื ่อนไขการรับทุน
สนับสนุน ตามเอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญาทุกประการ 

ข้อ ๒๒ หากมีค่าภาษีอากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินทุนตามสัญญานี้ 
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที ่เรียกเก็บโดยส่วนราชการ และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และ/หรือค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคาร ให้ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่
ในข่ายท่ีจะได้รับเงินทุนภายใต้สัญญานี้ 

ข้อ ๒๓ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ๒๓.๑ ผนวก ๑ ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เรื่อง 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์ประจำปี 2565 ลงวันที่.. เดือน... พ.ศ. .... จำนวน.......(........) หน้า 

  ๒๓.๒ ผนวก ๒ โครงการ/กิจกรรม.................................ในการขอรับการจัดสรรเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของผู้รับทุน ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน และรายชื่อ
หัวหน้าโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน....................(............) หน้า 

  ๒๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า 

๒๓.๔ ผนวก ๔ เอกสารหรือหลักฐานการอนุมัติการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับทุนจำนวน 
............ (.......) หนา้ 

23.5 ผนวก 5 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการ จำนวน............. (......) 
หน้า 

 ๒๓.๖ ผนวก ๖ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จำนวน 14 (สิบสี่) หน้า 

 23.7 ผนวก 7 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่..............จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า 
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 23.๘ ผนวก ๘ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ ................ จำนวน ๔ (สี่) หน้า 

23.๙ ผนวก ๙ หนังสือให้ความยินยอมของผู ้แทนโดยชอบธรรมและสัญญาค้ำประกัน 
จำนวน............. (......) หน้า 

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่ข้อความเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือมิได้กำหนดไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติ
ตาม         คำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุน 
และผู้รับทุน ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้ทุน   (ลงชื่อ).................................... ..........................ผู้รับทุน 
        (นายธนกร ศรีสุขใส)          (.............................................................) 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

(ลงชื่อ)..............................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน   (ลงชื่อ)................................................พยานฝ่ายผู้รับทุน 
       (.....................................................)     (.................... ...............................) 

120



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุน 
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

เลขที.่....../.... 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ตั้ งอยู่ เลขที่  388 อาคารเอส.พี . (ไอบี เอ็ม) ชั้น 6 อาคารเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 เมื่อวันที่ ....... เดือน........... พ.ศ. .... ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โดย ............................. ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ..............................................นามสกุล..........................................อยู่บ้านเลขที่
.....................หมู่............................ถนน........................................แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ
.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.................................ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประชาชนเลขที.่............................. ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา        
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการ “................................................” ตามสัญญาเลขที่............/....  โดยบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้ทุน และ ผู้รับทุน มีข้อตกลง ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถทำโครงการหรือกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาใน
สัญญาได้ให้ทรัพย์สินและสิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือที่จะเกิดขึ้น        
เป็นสิทธิของผู้ให้ทุนแต่ผู้เดียว และผู้ให้ทุนมีสิทธิดำเนินการหรือให้ผู้อ่ืนดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่อให้เสร็จ
ลุล่วงได้ โดยผู้รับทุนจะฟ้องร้อง หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากผู้ให้ทุนไม่ได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลงานจากโครงการที่ได้รับทุนตามสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ไปเผยแพร่ และการเผยแพร่นั้นมีโฆษณารวมอยู่ในการเผยแพร่ด้วย การโฆษณาดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้ง         
ต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน  

รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามเดิม 
ทุกประการ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุน 
และผู้รับทุน ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้ทุน   (ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับทุน  
 (……………….……………………………………)    (.............................................................) 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(ลงชื่อ)..............................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน  (ลงชื่อ)................................................พยานฝ่ายผู้รบัทุน 
   (.....................................................)    (...................................................) 
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ตัวอย่าง 

หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมและสัญญาค้ำประกัน 

การรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมและสัญญาค้ำประกัน 

การรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ทำท่ี....................................................... 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.........
ถนน.............แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ...................จังหวัด...... .........รหัสไปรษณีย์ ..............
โทรศัพท์……………………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail )..........................รหัสสมาชิกแอปพลิเคชันไลน์  
(LINE ID).................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....................................บัตรหมดอายุวันที่
..…..…...........................ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายหนังสือนี้ ซึ่ง มีความสัมพันธ์เป็น 
(บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม) ของเด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.............................................. 
ซึ่งเกิดเมื่อวันที่...... เดือน...... .........พ.ศ. .... อายุ........ (.......) ปี ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” นั้น 
ขอรับรองต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ว่าข้าพเจ้า
รับทราบและยินยอมให้ผู้รับทุน เข้าทำสัญญากับผู้ให้ทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ สัญญาเลขท่ี............ลงวันที่....เดือน..........พ.ศ. .... ชื่อโครงการหรือกิจกรรม“...............................” 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “สัญญาให้ทุน”

การใดท่ีผู้รับทุนได้กระทำไปในขอบอำนาจของหนังสือนี้ ให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ 

และเพ่ือเป็นหลักประกันในการทำสัญญาให้ทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อผู้ให้ทุน 
มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อตกลงการค้ำประกัน 

ตามที่ผู้รับทุนได้ทำสัญญาให้ทุนให้ไว้กับผู้ให้ทุนนั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าว
ดีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อผู้ให้ทุนว่า ถ้าผู้รับทุนกระทำผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี ซึ่งจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน 
60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้รับทุนผิดนัด ข้าพเจ้าตกลงเข้ารับผิดในหนี้ตามสัญญาให้ทุนในฐานะผู้ค้ำประกันทันที 
และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาให้ทุน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุนภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน...................บาท (.......................................) และข้าพเจ้า          
จะรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ ครบถ้วนเต็มจำนวน ทั้งนี้ สิทธิหน้าที่และความรับผิดของข้าพเจ้า 
ในฐานะผู้ค้ำประกันให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ข้อ 2 การขยายระยะเวลา

ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามสัญญา 
ให้ทุน และผู้ให้ทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้รับทุนต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้         
ค้ำประกันตามที่กำหนดในข้อ 4 

/ข้อ 3 การผ่อน
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ข้อ 3 การผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน 

ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินชำระหนี้ให้แก่ผู้ รับทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้ให้ทุนได้มี
หนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้นั้น 
และให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้อง
ความรับผิดของข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ำประกัน และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าจะมี
การชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้
ครบถ้วนเต็มจำนวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือไม่เกิน
ระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามข้อ 2 

ข้อ  4 ระยะเวลาการค้ำประกัน

ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ำประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนทำสัญญาให้ทุนตามเอกสารแนบท้ายจนถึงวันที่
ผู้รับทุนได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาให้ทุน หรือจนกว่าผู้รับทุนพ้นข้อผูกพัน
และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาให้ทุนข้างต้น แต่ไม่เกิน........(.........) ปี.........(...................) เดือน นับจากวันที่ 
ทำสัญญาให้ทุน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างระยะเวลาที่ผู้รับทุนยังคงต้องรับผิดชอบ          
ตามเงื่อนไขในสัญญาให้ทุน

ข้อ 5  การบอกกล่าว

การส่งหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถามแก่ข้าพเจ้า ให้ส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง         
ที่อยู่ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้าพเจ้าจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบ
ภายใน............(................) วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หากไม่แจ้งและผู้ให้ทุนได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง 
ที่อยู่ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ ให้ถือว่าส่งโดยชอบแล้ว 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมและสัญญา            
ค้ำประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  

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

ลงชื่อ............................................................พยาน 

(.........................................................) 

ลงชื่อ............................................................พยาน 

(.........................................................) 
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ตัวอย่าง 

แบบคำขอรับการสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
 ส่วนที่ 1 สรุปภาพรวมโครงการหรือกิจกรรม 
 ส่วนที่ 2 รายละเอียดผู้ร่วมดำเนินโครงการ 
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมในเชิงเทคนิค 

-  ให ้ ผ ู ้ ขอร ั บการสน ับสน ุนกรอก รายละเอ ี ยดต ่ าง ๆ ในส ่ วนท ี ่  1 – 2 ผ ่ านระบบทาง 
www.thaimediafund.or.th  

- คำขอส ่วนท ี ่  3 ข ้อ 1 – 6 ให ้ผ ู ้ ขอร ับการสน ับสน ุนกรอกรายละเอ ียดผ ่านระบบทาง 
www.thaimediafund.or.th  

- คำขอส่วนที่ 3 ข้อ 7 ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนดาวน์โหลดแบบฟอร์มภายหลังการกรอกรายละเอียด
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ข้อ 1 - 6 แล้ว และอัพโหลดแบบฟอร์มส่วนที่ 3 ข้อที่ 7 ผ่านระบบทาง 
www.thaimediafund.or.th อีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนที่ 4 ตารางกรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอทุนสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื ่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการยื่นคำขอรับการสนับสนุน ที่จะต้องกรอกข้อมูล
ในส่วนที่ 3 ข้อ 4 
 

  

 

คำขอรับการสนับสนุน 
(ฉบับปรับปรุง) 
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ส่วนที่ 1 
สรุปภาพรวมโครงการหรือกิจกรรม 

 
1. ชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ภาษาไทย) (ไม่เกิน 120 ตัวอักษร และไม่มีอักขระพิเศษ เช่น # @ “...”) 
………………………………………………………………………..………………………………………………….…….………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………...…. 
 
2. ชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)  
................……………………..………………………………………………………………….………………………………………………... 
………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………………… 
 
3. แนวทางหรือลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน  

 
...ประเด็นในการให้ทุนแต่ละปี... 

 
4. ประเภทของผู้ขอรับการสนับสนุน  
 

บุคคลธรรมดา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล 
 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณข์ึ้นไป)  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
 บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี
บริบูรณน์ับถึงวันปิดรับคำขอ) 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
 

 คนพิการ  บริษัทจำกัด 
  บริษัทมหาชนจำกัด 
  มูลนิธ ิ
  สมาคม 
  สหกรณ ์
 ส่วนราชการ 

  กระทรวง 
  ทบวง 
  กรม 
  ส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มี 
               ฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคล 

  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ 
  องค์การมหาชน 
 หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็น 
               อิสระ 
  กองทุนที่เป็นนิติบุคคล 
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บุคคลธรรมดา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล 
 หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ 

  สภาวชิาชีพตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

  มหาวิทยาลัยของรัฐ 
  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติ  
  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 
 องค์กรชุมชน  
 องค์กรเอกชน 
 องค์กรสาธารณประโยชน์ 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดผู้ร่วมดำเนินโครงการ 

 
1. ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน 

(ภาษาไทย)........................................................................................ ............................................................... 
    (ภาษาอังกฤษ)............................................................................... ................................................................... 

ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการ (เฉพาะผู้ขอรับการสนับสนุนประเภท นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรสาธารณประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ หรือสถานศึกษา) ................................................ ....................... 

 1.1 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเป็นนิติบุคคล) :…………………………………………………………… 
 
2. ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินโครงการ (หน่วยงานในเครือข่ายที่มีส่วนร่วมดำเนินโครงการนี้) *ไม่จำกัดข้อมูล 

1.  
2.  
3.  
...  

 
3. รายช่ือผู้ร่วมโครงการ 

3.1 ชื่อหัวหน้าโครงการหรือกิจกรรม (กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนประเภทบุคคลธรรมดา ต้องเป็นบุคคล
เดียวกัน) 
 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) .…………………………………………………………..................………………….. 
     หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..……………....……… 
    หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...………………………......…......…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 

3.2 กรณีบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับคำขอ         
ข้าพเจ้า ชื่อ.............................ความสัมพันธ์เป็น....................(บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม) 
เลขประจำตัวประชาชน: …………………...............……………บตัรหมดอายุวันที่ : …..……...….………………… 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……..……………………………………......………...………....………………………………. 
โทรศัพท…์…...………………………................…..โทรสาร………….........……….……..…………………………………. 
e-mail : …….....………………….........................…………………………………………..………………………………..... 
ยินยอมให้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............................ยื่นคำขอรับการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมจาก 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และตกลงเป็นผู้ค้ำประกัน (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).............. 
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3.3 ที่ปรึกษาโครงการหรือกิจกรรม (ไม่เกิน 2 คน) 
3.3.1 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………...........................………………………… 

        หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..…………………… 
     ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
 หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:……………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...……………………..............…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
.......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

 
3.3.2 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………...........................………………………… 

 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) .…………………………………………………………..................………………….. 
     ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
    หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:……………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...…………........……..............…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 

 
3.4 รายช่ือผู้ร่วมดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (ไม่จำกัดจำนวน) 

3.4.1 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………..............................……………………... 
         หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..…………………….... 
 ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
    หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...………………………..............…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................... ...................................................................... 
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3.4.2 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………..............................……………………… 
           หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..……………………... 
 ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
    หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:……………………………………………………………………………………………………………………... 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...…………….....……..............…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
.......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................... 

 
3.4.3 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………..............................……………………… 

        หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..…………………….... 
     ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
    หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......……………………………………………… 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...……………......……..............…..โทรสาร….........……………………………………………… 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

 
3.4.4 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………..............................……………………… 

        หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..……………………... 
     ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
    หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:……………………………………………………………………………………………………………………... 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...………………………..............…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
.......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
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3.4.5 นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………..............................……………………… 
        หน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ: …………………………..……………………………………..……………………... 
     ตำแหน่ง: …...........................……………………………..……………………………………..…………………………….. 
    หนว่ยงานต้นสังกัด (ถ้ามี): ..…………..………………………………………………………………………………………… 

เลขประจำตัวประชาชน: …………………....…………………… บตัรหมดอายุวันที่: …….………………………..... 
วัน/เดือน/ปีเกิด:……………………………………………………………………………………………………………………... 
สถานที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร……................................………………......………………………………………………. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่……...………………………..............…..โทรสาร….........………………………………………………. 

     e-mail: .....………………….................................…………………………………………………………………………..... 
 

ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) ................................................... 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 

 
4. ประวัติขอรับการสนับสนุนจากกองทุน/แหล่งทุนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ผ่านมา (ไม่จำกัด) 
 ไม่มี 
 เคยมี (โปรดระบุโดยสังเขป) 
    ชื่อโครงการหรือกิจกรรม 1..………………...………………………………..……………..…………………………………… 
    เสนอขอทุนสนับสนุนจาก......................................................................................................... .................. 
    งบประมาณท่ีเสนอ………...…………..บาท ผลการพิจารณา  อนุมัต…ิ……….……….บาท     ไม่อนุมัติ 
    ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม……………………………..………………………………...……….………………….. 
    ระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเดิม เริ่มต้น.................................สิ้นสุด.......................................... 
    สรุปกิจกรรมหลักและผลงานหรือความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมโดยย่อ....…………........................ 
    …………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….. 
    ...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….. 

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม 2.……………………………………...……………..……………..…………………………………… 
เสนอขอทุนสนับสนุนจาก......................................................................................................... .................. 
งบประมาณท่ีเสนอ………...…………..บาท ผลการพิจารณา  อนุมัต…ิ……….……….บาท     ไม่อนุมัติ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม…....…………………………..……………………………………….………………….. 
ระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเดิม เริ่มต้น....................................สิ้นสุด....................................... 
สรุปกิจกรรมหลักและผลงานหรือความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมโดยย่อ....…………..………………….. 
…………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….. 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….. 
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5. ประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของผู้ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด) 
…………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….. 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
...………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………….. 

6. ผู้ขอรับการสนับสนุนเคยมีประวัติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให้ทุนสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อ  
    ปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือแหล่งทุนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ผ่านมาหรือไม่ 
  มีประวัติ (กรุณาอธิบายปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให้ทุนดังกล่าว) 
……............................................................................ .........................................................................……………. 
  ไม่มีประวัติ  
  

134



7. ทรัพย์สินทางปัญญา 
7.1 ผู้ขอรับการสนับสนุนมีผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะนำมาใช้ในโครงการที่จะขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือไม่ 
  มี (กรอกคำรับรองเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา) * 
  ไม่มี  

 ในกรณีที่ท่านระบุว่า “มี” ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ......... 
   7.2 บรรดาลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้กองทุนและผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญานั้นร่วมกัน เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น และผู้ขอรับการ
สนับสนุนยินยอมให้กองทุนเป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่จะมี
การตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

  ยินยอม 
  ไมย่ินยอม 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมในเชิงเทคนิค 

 
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล และความสำคัญของปัญหา (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
………………………………………………………………………………………………………………...................................................
............................................................................................................................. ............................................…… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................…  
 
2. สรุปภาพรวมโครงการ (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
………………………………………………………………………………………………………………...................................................
............................................................................................................................. ............................................…… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................…  
 
 3. วัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรม  
1.  
2.  
3.  
...  
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4. แผนการดำเนนิโครงการและค่าใช้จ่ายสำหรับการยื่นคำขอรับการสนับสนุน 

ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน ประเภทกิจกรรม 
ลักษณะผลงาน/

กิจกรรม 
พ้ืนที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ (เดือนที่)  

๑. ................... - Production 
- Activity 
- Research 

(รายละเอียดตามข้อ 
๖) 

    

 

2.        
3.       
...       

ค่าตอบแทน   
ค่าบริหารจัดการโครงการ (ถ้ามี)   
รวมงบประมาณที่เสนอขออนมุัติ  

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 
 
5. งบประมาณโครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณโครงการหรือกิจกรรม จำนวนรวม ………………................................................………………..  บาท 
งบประมาณสมทบจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ชื่อแหล่งทุน ............................................…………...….……...........  บาท 
 
6. กิจกรรมในข้อ 4 ประกอบด้วยกิจกรรมประเภทใดบ้าง  
 การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Production) (อาทิ ผลงานวรรณกรรม การแสดง นาฏกรรม ศิลปะ และการออกแบบ ภาพยนตร์ และละคร รายการสารประโยชน์ รายการสาระบันเทิง 
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล (รวมเกมคอมพิวเตอร์) เกม และของเล่น (ยกเว้นเกมคอมพิวเตอร์) และ/หรือ การผลิตสื่อประเภทอ่ืนๆ) 
 การจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาองค์ความรู้/ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่าย (Activity) 
 การศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม (Research) 
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7. รายละเอียดทางเทคนิคโดยละเอียด   
 

7.1 รายละเอียดทางเทคนิคโดยละเอียด 
โครงการประเภทผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Production) 

(หากไม่ผ่านการพิจารณาระบบจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนนี้ออกจากระบบภายใน ๑๘๐ วันหลังประกาศผล) 
รายละเอียดด้านการผลิต  
(ให้เลือกจำนวนผลงานสื่อที่จะผลิตก่อน และให้กรอกผลงานละ 1 ฟอร์ม) 

1. โครงการนี้มีการผลิตสื่อ จำนวน ............. ผลงาน* 
ผลงานที่ …* 

2. ชื่อผลงาน (Title) ........................................................ 
3. รายละเอียดของผลงาน  

ลักษณะผลงาน/กิจกรรม จำนวนผลงาน 
รายละเอียดของ

ผลงาน 
ช่องทางการเผยแพร ่

ชื่อช่องทางการ
เผยแพร่ 

ช่วงเวลา
การเผยแพร่

สื่อ 

ระยะเวลาการ
เผยแพร่สื่อ 

กลุ่มเป้าหมาย และจำนวน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลงาน 

(ตัวชี้วัด) 
1. งานวรรณกรรม 
(ตัวเลือก: หนังสือ/สิ่งพิมพ์/คู่มอื/
บทละคร/บทความ/บท
ประพันธ/์กลอน/งานนิพนธ์อื่น ๆ 
(ระบุ)) 
 

(ตัวเลือกหน่วย
นับ: เร่ือง/ชิ้น/
ตอน/อ่ืน ๆ 
(ระบุ)) 

(กรอกข้อมูล...  
เช่น จำนวน
หน้า/จำนวน
ตัวอักษร/
ลักษณะ
กระดาษ/อ่ืน ๆ 
(ระบุ)) 

1) มีการเผยแพร่ 
(ตัวเลือก: โรง
ภาพยนตร์/โทรทัศน์/
วิทยุ/ออนไลน์/สิง่พิมพ์/
สถานที/่อื่น ๆ (ระบุ)) 
2) ไม่มีการเผยแพร่ 
(กรุณาระบุการนำ
ผลงานสื่อไปใช้
ประโยชน์) 

หากเลือกว่ามี
การเผยแพร่ 
(ระบุชื่อ) 

หากเลือกว่า
มีการ
เผยแพร่  วัน 
... เวลา.... 
น. – .... น. 

หากเลือกว่ามีการ
เผยแพร ่ เดือน 
.... ปี .... 

ตัวเลือก: เด็กและเยาวชน/
ครอบครัว/ผู้สูงอายุ/ประชาชน
ทั่วไป/คนพิการและผู้ด้อยโอกาส/
สตรี/องค์กร/หน่วยงาน/เครือข่าย 
/อ่ืน ๆ (ระบ)ุ) + (อธิบาย
กลุ่มเป้าหมาย) 

2. การแสดง (นาฏกรรม) 
(ตัวเลือก: การรำ/การเต้น/การ
แสดงละคร/หรือการแสดงอื่น ๆ) 

 (กรอกข้อมูล ... 
เช่น ความยาว
ของผลงาน/อ่ืน 
ๆ (ระบุ)) 
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3. งานศิลปะ และการออกแบบ 
(ตัวเลือก: จิตรกรรม/ภาพเขียน/
ภาพวาด/ประติมากรรม/ภาพ
พิมพ์/สถาปัตยกรรม/ภาพถ่าย 
ภาพประกอบ/โมชนักราฟิก/
อินโฟกราฟิก/ ศิลปะประยุกต์อ่ืน 
ๆ (ระบุ)) 

 (กรอกข้อมูล  ... 
เช่น ประเภทของ
งาน/วัสดุที่ใช้/
อ่ืน ๆ (ระบุ)) 

     

4. งานเพลง และมิวสิกวิดีโอ 
(Music Video) 
(ตัวเลือก: งานเพลง/เพลง
ประกอบมิวสิกวิดีโอ/อื่น ๆ 
(ระบุ)) 

 (กรอกข้อมูล ... 
เช่น ความยาว
ของผลงาน/อ่ืน 
ๆ (ระบุ)) 

     

5. งานภาพยนตร์ และละคร 
(ตัวเลือก: ภาพยนตร์ขนาดสั้น 
(Short Film)/ภาพยนตร์ขนาด
ยาว (Feature Film)/ภาพยนตร์
สารคดี (Documentary Film)/
ละครชุด (Series)/อ่ืน ๆ (ระบุ)) 

 (กรอกข้อมูล ... 
เช่น ความยาว
ผลงาน/อ่ืน ๆ 
(ระบุ)) 

     

6. รายการสารประโยชน์ 
รายการสาระบันเทิง 
(ตัวเลือก: รายการข่าว/รายการ
วาไรตี้/รายการบนัเทิง/รายการ
สารคดี/การ์ตูน/รายการใน
รูปแบบอ่ืน ๆ (ระบุ)) 

 (กรอกข้อมูล ... 
เช่น ความยาว
ผลงาน/อ่ืน ๆ 
(ระบุ)) 

     

7. งานเทคโนโลยีสื่อดิจทิัล  
(ตัวเลือก: แอปพลิเคชัน/
เว็บไซต์/เกมคอมพิวเตอร์/อ่ืน ๆ 
(ระบุ)) 

 (กรอกข้อมูล ... 
เช่น เทคโนโลยีที่
ใช้/
ระบบปฏิบัติการ/
อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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4. แนวคิดของผลงาน (Theme)* (เช่น สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/ไทยแลนด์ 4.0/New Normal/Zero Waste/รู้เท่าทันสื่อฯ/ฯลฯ)  
(เขียนอธิบาย ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 

 
5. ประเภทของผลงาน (Genre)* (เช่น สารคดี/ตลก/เรียลลิตี้/แร็ป/เพลงบรรเลง/หมอลำ/ภาพพิมพ์/สีน้ำมัน/ฯลฯ) 

(เขียนอธิบาย ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
 
6. คำอธิบายผลงาน (Description)* (เช่น เรื่องย่อ/เทคนิค/วิธีการ/การเล่าเรื่อง/คำอธิบายวิธีการใช้/ฯลฯ) 

(เขียนอธิบาย ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
 

7. รายละเอียดประกอบด้านเนื้อหาของผลงาน (Content)* (เช่น บท/treatment/line up/storyboard/รายละเอียดของการแสดง/โครงสร้างเว็บไซต์/ฯลฯ) 
(แนบไฟล์) 

 
8. ตัวอย่างและรายละเอียดประกอบด้านเทคนิค (Technique)* (เช่น references/teaser/showreel/mood & tone/demo/look&feel/spec ของสิ่งพิมพ์/ฯลฯ) 

8. เกม และของเล่น (ยกเว้น
เกมคอมพิวเตอร์) 
(ตัวเลือก: เกมการ์ด/บอร์ดเกม 
(ที่ไม่ใช่กีฬา)/ของเล่นเสริม
พัฒนาการเด็ก/เกม หรือของเล่น
ในรูปแบบอ่ืน ๆ (ระบ)ุ 

       

๙. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ตัวเลือก:Poster/แผ่นพับ/
โฆษณา/สูจิบตัร/
Teaser/Trailer/วีดิโอประมวล
ภาพกิจกรรม/วีดิโอเบื้องหลังการ
ถ่ายทำ/อ่ืน ฯ (ระบ)ุ 

       

๑๐. ผลิตสื่ออื่น ๆ (โปรดระบุ)        
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(แนบไฟล์) 
 

9. งานออกแบบ (Design) (เช่น character design/artwork/costume design/production design/UI/sketches/ฯลฯ) 
(แนบไฟล์) 

 
10. รายละเอียดบุคลากรหลักในการผลิตผลงาน (Credits) 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ความรับผิดชอบ  ผลงานที่ผ่านมา 
1. (กรอกข้อมูล) (drop down list) 

 ที่ปรึกษาด้าน... (ระบุ) 
 นักดนตรี (Musician) 
 นักพากย์ (Voice Actor) 
 นักร้อง (Singer) 
 นักวาดภาพประกอบ (Illustrator) 
 นักแสดง (Actor) 
 บรรณาธิการ (Editor) 
 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 
 ผู้บริหารงานไอที (IT Management) 
 ผูดู้แลระบบเครือข่ายและความปลอดภัย 
(Network & Security) 
 ผู้วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
 ผู้กำกับ (Director) 
 ผู้กำกับภาพ (Director of Photography) 
 ผู้กำกับศลิป์ (Art Director) 
 ผู้เขยีน (Writer)/ผู้ประพันธ์ (Author) 
 ผู้เขยีนบท (Script/Screenplay Writer) 
 ผู้ควบคมุการผลติ (Producer) 
 ผู้ประพันธ์ทำนอง (Composer) 
 ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง (Lyricist) 
 ผู้พัฒนา (Developer) 

(กรอกข้อมูล) 

141



ลำดับ ชื่อ – สกุล ความรับผิดชอบ  ผลงานที่ผ่านมา 
 ผู้ออกแบบ (Designer/Graphic Designer) 
 ผู้ออกแบบท่าเต้น (Choreographer) 
 พิสูจน์อักษร (Proof Reader) 
 ภณัฑารักษ์ (Curator) 
 วาทยากร (Conductor) 
 ศิลปิน (Artist) 
 อื่น ๆ (ระบุ...................................) 

2.    

3.    

...    

 
เสนอต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ………(Time stamp จากระบบ)…....……………………………….แสดงในหน้าสุดท้ายของแบบยื่น 

142



7.2 รายละเอียดทางเทคนิคโดยละเอียด 
โครงการประเภทกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้/ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่าย (Activity) 

(หากไม่ผ่านการพิจารณาระบบจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนนี้ออกจากระบบภายใน ๑๘๐ วันหลังประกาศผล) 
 
รายละเอียดด้านการจัดกิจกรรม 
(ให้เลือกจำนวนกิจกรรมก่อน และให้กรอกกิจกรรมละ 1 ฟอร์ม) 

1. โครงการนี้มีการจัดกิจกรรม จำนวน ......... กิจกรรม* 
2. ชื่อกิจกรรม...........................................................................* 
3. รายละเอียดของกิจกรรม  

ลักษณะผลงาน/กิจกรรม 

จำนวนครั้ง รายละเอียดกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย และ
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ภาคีเครือข่าย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเภทพื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ 

1. การทำความเข้าใจโครงการ/
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม/
การสร้างกลไกการทำงาน/การ
ขยายเครือข่าย/กิจกรรมKick Off 

จำนวน............ครั้ง 
คร้ัง ๆ ละ ...วัน  ...
ชั่วโมง 

(อธิบายวา่กิจกรรม
ดังกล่าว มีแนวคิด อะไร
วัตถุประสงค์อะไร 
ผู้เข้าร่วมจะได้อะไรจาก
กิจกรรม) 

ตัวเลือก: เด็กและ
เยาวชน/ครอบครัว/
ผู้สูงอายุ/ประชาชน
ทั่วไป/คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส/สตรี/
องค์กร/หน่วยงาน/
เครือข่าย 
/อ่ืน ๆ (ระบ)ุ) + 
(อธิบาย
กลุ่มเป้าหมาย) 
จำนวน.......คน 

ระบุจำนวนหนว่ยงาน/ 
ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  

Dropdown List 
 ศูนย์เด็กเล็ก   
โรงเรยีน 
อาชีวะ 
มหาวิทยาลัย   
การศึกษานอกระบบ   
 สถานศึกษาอ่ืนๆ  
องค์กรเอกชน (สมาคม/มลูนิธิ) 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 
 ชุมชน  
ศาสนสถาน (วัด,โบสถ,์มสัยิด) 
องค์กร/หน่วยงานรัฐอื่นๆ 
 สถานประกอบการ/โรงงาน/บริษัทเอกชน 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 อื่นๆ ระบุ............ 

ชื่อสถานที่ ......อำเภอ.....
จังหวัด 
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ลักษณะผลงาน/กิจกรรม 

จำนวนครั้ง รายละเอียดกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมาย และ
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ภาคีเครือข่าย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเภทพื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ 

ไม่ใช่งานเชิงพื้นที ่
2. พัฒนาเน้ือหา/คู่มือ สำหรับการ
จัดกระบวนการ 

      

3. อบรม/สัมมนา/เสวนา/
บรรยาย/ให้ความรู้ 

      

4. ประชุมเครือข่าย/เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เวทีระดม
ความเห็น 

      

5. ถอดบทเรียน/ตดิตามโครงการ/
ประเมินผลโครงการ 

      

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการ/งานแถลงข่าวเปิดตวั/
นิทรรศการแสดงผลงาน/ฉายสื่อ
รอบปฐมทัศน์/เทศกาล 

      

7. อื่น ๆ ระบุ ...............       
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4. วิธีการจัดกิจกรรม  
(เขียนอธิบาย) 

5. รายละเอียดหลักสูตร/เนื้อหา/กำหนดการ 
(แนบไฟล์) 

 
6. รายละเอียดบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม (เช่น วิทยากร/ผู้บรรยาย) 
ลำดับ ความรับผิดชอบ ชื่อ – สกุล ผลงานที่ผ่านมา 

1.  ผู้ควบคุมการจัดกิจกรรม (Organiser)*   
2.  วิทยากร/ผู้บรรยาย (Speaker)*   
3 ที่ปรึกษา   
4. วิชาการ/ เก็บข้อมูล   
5 ประสานงาน   
6. อ่ืน ๆ (ระบุ)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ………(Time stamp จากระบบ)…....……………………………….
แสดงในหน้าสุดท้ายของแบบยื่น 
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7.3 รายละเอียดทางเทคนิคโดยละเอียด 
โครงการประเภทศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

(หากไม่ผ่านการพิจารณาระบบจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนนี้ออกจากระบบภายใน ๑๘๐ วันหลังประกาศผล) 
 

1. บทนำ  
1.1. คำถามการวิจัย / สมมติฐาน (ถ้ามี) 

ระบุถึงคำถามในการวิจัย หรือ สมมติฐานในการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน หรือ แนวโน้มในอนาคตได้ 

(เขียนอธิบาย) 
 
1.2. กรอบแนวคิด / กรอบการดำเนินโครงการ 

แสดงในรูปแบบแผนภูมิ (Diagram) โดยการกำหนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม แสดงถึงคำถามการวิจัย/
สมมติฐาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงกับแนวคิด/ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมกับแสดงตัวชี้วัด หรือ รูปแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ วิเคราะห์ทางสถิติต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการสรุปผล 
และจัดทำข้อเสนอแนะ 

(เขียนอธิบาย และวาดรูปกรอบแนวคิด/กรอบการดำเนินโครงการ) 
 

1.3. ขอบเขตการศึกษา 
การอธิบายถึงกรอบ/แนวทางของการวิจัยที่ชัดเจน ในขอบเขตด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขอบเขตด้าน

พ้ืนที่ ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตด้านตัวแปร/ประเด็นศึกษา ขอบเขตด้านเวลา และอ่ืน ๆ เพื่อ
แสดงให้เห็นภาพรวมของงานวิจัยชัดเจน 

(เขียนอธิบาย) 
 

1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
แสดงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นว่าประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มใดจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาวิจัย เป็นประโยชน์ในด้านใด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร อาทิ 
ประโยชน์ทางวิชาการ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประโยชน์เชิงสังคม ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และชุมชน เป็น
ต้น 

(เขียนอธิบาย) 
 

1.5. นิยามศัพท์ 
ระบุนิยามศัพท์ที่สำคัญต่อการศึกษาวิจัย เชื่อมโยงกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ คำถาม/สมมติฐาน กรอบ

แนวคิด หรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน โดยนิยามศัพท์ควรต้อง
สอดคล้องกับหมวดหมู่ ประเภทคำศัพท์ทางวิชาการอันได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ที่สามารถสืบค้นค้นหาเอกสาร
เพ่ือการวิจัยทางวิชาการได้  

(เขียนอธิบาย) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม / ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการรวบรวม แนวคิด และ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เพื่อแสดงถึงพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตถึงปัจจุบันทางแนวคิด และทฤษฎี ที่นำมาสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย/สมมติฐาน และกรอบแนวคิด 
โดยแสดงถึงแนวทางในการตอบปัญหาการวิจัย โดยอาศัยหลักเหตุ และผล (Rational approach) 

(เขียนอธิบาย) 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Population, Sample, Sampling Techniques) 

ประชากร (Population) ในการศึกษาวิจัย หมายถึง ประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงได้ และสามารถให้ข้อมูลที่
ตอบสนองต่อคำถาม/สมมติฐานในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ตัวแทนที่มีคุณสมบัติในหน่วยย่อยเหมือนกับประชากรเป้าหมายที่เลือก
มาศึกษา เพ่ือนำผลการวิจัยมาสรุปอ้างอิงเป็นผลของประชากรเป้าหมายได้  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง การเลือกสมาชิกจากประชากร โดยพยายามทำให้สมาชิกท่ีเลือกมา
เหล่านั้น เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่ แบบน่าจะเป็น/แบบสุ่ม 
(Probability/Random Sampling) และแบบไม่น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการที่จะเลือกตัวอย่าง
ให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้นั้น จะต้องทำการเลือกแบบสุ่ม (Random)  

(เขียนอธิบาย) 
 

3.2. รูปแบบการวิจัย 
 แสดงการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา คำถามการวิจัย / สมมติฐาน

ได้ โดยเป็นการวางแผนในการดำเนินการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะได้ใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................... 

(เขียนอธิบาย) 
 

3.3. สถานที่ทำการวิจัย ทดลอง/เก็บข้อมูล 
กำหนดขอบเขตของสถานที่ที่ทำการวิจัย การทดลอง หรือ การเก็บข้อมูล 

(เขียนอธิบาย) 
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3.4. เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล 
แสดงถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะศึกษาวิจัย  โดยพิจารณา

จากเครื่องมือการวิจัยประเภทต่าง ๆ และความเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีต่รงตามวัตถุประสงค์ และปัญหา
การวิจัย / สมมติฐานการวิจัย ตลอดจนการทดสอบความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย 

(เขียนอธิบาย) 
 

3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูล / สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย คำถาม

การวิจัย / สมมติฐานการวิจัย และรูปแบบการวิจัยที่กำหนด  

(เขียนอธิบาย) 
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3.6. รายละเอียดของกิจกรรม  

ลักษณะกิจกรรมด้านการศึกษาวิจัย 
พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 

จำนวน
กิจกรรม 

รายละเอียดการดำเนิน
กิจกรรม/

ลักษณะเฉพาะของ
กิจกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบ

หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย  
และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

(ตัวชี้วัด) 

1. การกำหนดกรอบแนวคิด 
 

  เร่ิมต้น: วัน ... เวลา.... น. ถึง .... น. 
สิ้นสุด: วนั ... เวลา.... น. ถึง .... น. 

 ตัวเลือก: เด็กและเยาวชน/ครอบครัว/ผู้สูงอายุ/
ประชาชนทั่วไป/คนพิการและผูด้้อยโอกาส/สตรี/
องค์กร/หน่วยงาน/เครือข่าย 
/อ่ืน ๆ (ระบ)ุ) + (อธิบายกลุ่มเป้าหมาย) 

2. การทบทวนวรรณกรรม      
3. การออกแบบระเบียบวธิีวิจัย      
4. การกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง      
5. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง       
6. การออกแบบเครื่องมือวิจัย      
7. การตรวจสอบจริยธรรมเครื่องมือวิจัย      
8. การทดสอบความแม่นยำ และเที่ยงตรง
ของเคร่ืองมือ (Validity and Reliability 
Test) 

     

9. การเก็บข้อมูล      
10. การตรวจสอบข้อมูล      
11. การบันทึกข้อมูล      
12. การวิเคราะห์ข้อมูล      
13. การรายงาน และสรุปผล      
14. การจัดทำข้อเสนอแนะ      
 

 
เสนอต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ………(Time stamp จากระบบ)…....……………………………….แสดงในหน้าสุดท้ายของแบบยื่น 
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8. แผนการประชาสัมพันธ์ผลงาน (ถ้ามี)  
(แนบไฟล์) 

 
9. รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) (เช่น แผนการผลิตสื่อ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ) 

(แนบไฟล์) 
 
10. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
10.๑) ผลลัพธ์ (Outcomes) เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ)  
(ระบุว่า ผลผลิต/ผลการดำเนินโครงการของแต่ละกิจกรรม จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนเท่าใด เช่น มีผู้รับชม 
๑๐๐,๐๐๐ views, เกิดศูนย์เฝ้าระวังข่าวปลอมในกรุงเทพ ๑๐ ชุมชน)  

ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด และ คำอธิบาย เป้าหมาย/จำนวน 
วิธีการติดตาม / ประเมินผล 

 

1. 

 ... (ตัวเลือก: คน/
กลุ่ม/หน่วยงาน/
องค์กร/เครือข่าย/
แห่ง/อ่ืน ๆ (ระบุ)) 

ประเมินผลโดยนับจำนวนจาก ...  
Website... 
หนังสือรับรองการออกอากาศ 
ใบลงทะเบียนจากกิจกรรม... 
แบบสอบถามจากกิจกรรม... 
อ่ืน ๆ 

2.    
3.    
...    

 
10.๒) ผลลัพธ์ (Outcomes) เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ) 
(ระบุว่า ผลผลิต/ผลการดำเนินโครงการ จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้อย่างไร เช่น  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 
๙๐ มีความรู้เท่าทันสื่อเพ่ิมข้ึน มีทักษะเพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนทัศนคติ/พฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน/
สังคมมากข้ึน) 
ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด/เป้าหมาย วิธีการติดตาม / ประเมินผล 

1. 

 ติดตามโครงการโดย... (กรณีโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่าย) 
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเรื่อง... ของ… 
ให้มีระบบพ่ีเลี้ยง / ที่ปรึกษาประกบ  
ประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทุก... วัน / เดือน 
อ่ืน ๆ ... 

ประเมินผลโครงการโดย... 
ใช้แบบสอบถามวัดทัศนคติ / ความพึงพอใจ เกี่ยวกับ... 
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ก่อน-หลัง เกี่ยวกับ... 
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ในประเด็น... 
จัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) ในประเด็น... 
สังเกต / วิเคราะห์จาก... (เช่น Comment ในสื่อออนไลน์, พฤติกรรมของ

ผู้เข้าร่วม 
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ลำดับ ชื่อตัวชี้วัด/เป้าหมาย วิธีการติดตาม / ประเมินผล 
2.   

3.   

...   

 
10.4) แนวทางการขยายผลการดำเนินโครงการ หลังปิดโครงการ (ตอบอย่างน้อย ๑ ข้อ)  

1) การขยายผลในเชิงกลุ่มเป้าหมาย  
(ระบุแนวทางการขยายผลเพ่ือเพ่ิมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย หรือการขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น) 
              
               

2) การขยายผลในเชิงพื้นที่ 
(ระบุแนวทางการขยายผลเพ่ือเพ่ิมจำนวนพื้นที่การดำเนินงาน หรือการขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืน ๆ) 
              
               

3) การขยายผลในเชิงการเผยแพร่ 
(ระบุแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ ทั้งในช่องทางสื่อเดียวกัน และข้ามแพลตฟอร์มสื่อ) 
              
               

4) การขยายผลในเชิงพาณิชย์ 
(ระบุแนวทางในการนำผลการดำเนินโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการสร้างรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ) 
              
               

5) การขยายผลอ่ืน ๆ 
              
               
 

11. การเชื่อมโยงผลผลิต/ผลลัพธ์โครงการกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ
ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา (ผลิต) สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อท่ีไม่
ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
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การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริม และองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ส่งเสริมและให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวัง และรู้เท่าทันสื่อ 
 ส่งเสริม และช่องทางเพ่ือสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคี 
 
12. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ 

ปัญหาอุปสรรคด้านการเงิน ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร 
ปัญหาอุปสรรคด้านการบรรลุ

เป้าหมายโครงการ 
(ระบุแนวทางการป้องกันปัญหา
ทางการเงิน อาทิ การทำบัญชี
ผิดพลาด การไม่สามารถเบิก
เงินงวดได้ตามแผน การขาดเงินทุน
หมุนเวียน)   
 

(ระบุแนวทางการป้องกันปัญหาที่
เกี่ยวกับบุคลากร อาทิ การทิ้งงาน 
การลาออกกลางคัน การมี
ความเห็นไม่ลงรอย) 
 

(ระบุแนวทางการป้องกันปัญหาที่
อาจเกดิขึ้นกับแผนการดำเนิน
โครงการ อาทิ การเกิดโรคระบาด 
กิจกรรมที่ออกแบบไว้ไม่สำเร็จตาม
คาดหมาย การต้องปรับแก้ผลงาน
หลายครั้ง) 
 

 
13. แนวทางการสร้างความยั่งยืนหลังปิดโครงการ 

การสร้างความยั่งยืนด้านการเงิน การสร้างความยั่งยืนด้านบุคลากร 
การสร้างความยั่งยืนด้านการ

บรรลุเป้าหมายโครงการ 
(ระบุแนวทางการสร้างรายได้หรือ
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือให้โครงการ
สามารถดำเนินต่อไปได้หลังปิด
โครงการ) 

(ระบุแนวทางการสานต่องาน
ร่วมกันระหว่างผู้ร่วมดำเนิน
โครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถ
ดำเนินต่อไปได้หลังปิดโครงการ) 

(ระบุแนวทางการดำเนินงาน 
เพ่ือให้โครงการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดต่อไปได้
หลังปิดโครงการ) 
 

 
14. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
............................................................................................................................. .......................…… 
………………………………………………………………………………………………………………….............................................…  
(สำหรับงานศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม กำหนดให้ ต้องมีบรรณานุกรม แสดงรายชื่อหนังสือเอกสาร 
สิ่งพิมพต่าง ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ที่นํามาเป็นหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงาน โดยเรียงตามลำดับ
อักษร ไว้ท้ายเรื่อง และกำหนดให้ใช้ระบบอ้างอิงให้ใช้มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological 
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Association: APA) โดยการอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) ใช้ระบบนาม – ปี และระบบอ้างอิงเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย
ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย โดยมีบรรณานุกรม 2 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบไทย และอังกฤษ) 
 
 
 

คำรับรอง 
 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565  
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในคำขอรับการสนับสนุนนี้เป็นความจริง และข้าพเจ้าตกลงว่าจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับทุนทุกประการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหากกองทุนฯ ตรวจพบว่าข้อมูลที่อยู่ใน           
คำขอรับการสนับสนุนนี้เป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนฯ มีสิทธิ์พิจารณาระงับการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม
ของข้าพเจ้าและ/หรือของหน่วยงานของข้าพเจ้าทุกโครงการหรือกิจกรรม พร้อมนี้ ขอยืนยันว่าข้าพเจ้า  
 
  ไม่ไดย้ื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมนี้ซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่น ๆ    
  ขอรับการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมนี้จากแหล่งทุนอ่ืนด้วย 
 

ชื่อ..............................……….……......................................... 
(....................................................................................) 

ตำแหน่ง.…………....…………..…………………………………….. 
(ผู้ขอรับการสนับสนุน/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน) 
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ตัวอย่าง 

แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายสัญญางวดงานและงวดเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายสัญญา

ชื่อผู้บันทึก : พนิดา  บุญสูง วันที่บันทึก : 25 เม.ย. 2565 10:32 น.

สถานะโครงการ : ทำสัญญา 1/3

เอกสารแนบท้ายสัญญางวดงานและงวดเงิน

โครงการ

รหัสโครงการ เลขที่สัญญา

งบประมาณ

ละครรักชาติ

2565-T1/0011 65-1-2-0001

1,560,000.00 บาท

งวดงาน งบประมาณ ผลงานนำส่งลำดับ กำหนดส่งมอบงวดงาน

งวดที่ 1 รายงานผลงานงวดที่ 120%

(312,000.00 บาท)

1 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

รายงานการใชเงินงวดที่ 12

งวดที่ 2 รายงานผลงานงวดที่ 250%

(780,000.00 บาท)

1 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

รายงานการใชเงินงวดที่ 22

งวดที่ 3 รายงานผลงานงวดที่ 330%

(468,000.00 บาท)

1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

รายงานการใชเงินงวดที่ 32

รวมงบประมาณ : 1,560,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายสัญญา

ชื่อผู้บันทึก : พนิดา  บุญสูง วันที่บันทึก : 25 เม.ย. 2565 10:32 น.

สถานะโครงการ : ทำสัญญา 2/3

ลำดับ ชื่อตัวชี้วัดและคำอธิบาย เป้าหมาย/จำนวน วิธีการติดตาม/ประเมินผล

ตัวชี้วัด

1) ผลลัพธ์ (Outputs) เชิงปริมาณ

1 ผลสำรวจเรตติ้ง 100000 คน สำรวจเรตติ้ง

ลำดับ ชื่อตัวชี้วัดและคำอธิบาย วิธีการติดตาม/ประเมินผล

2) ผลลัพธ์ (Outcomes) เชิงคุณภาพ

1 ผลสำรวจเรตติ้ง ซื้อผลสำรวจเรตติ้ง จากบริษัทสำรวจเรตติ้ง

งวดที่ 1

(20%)

งวดที่ 2

(50%)

งวดที่ 3

(30%)
รวม หมายเหตุ

งบประมาณโครงการแยกตามงวด

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 312,000.00 780,000.00 468,000.001,560,000.00

ส่วนที่ 1 เงินสนับสนุนโครงการ งบประมาณรวมกิจกรรมดำเนินการทั้งหมด

ลำดับ

1 เตรียมงานข้อมูล - เขียนบทฯ - คัดเลือกนักแสดง -

กำหนดการ/เตรียมการถ่ายทำ - ทำการถ่ายทำ - ตัดต่อ

1,092,000.00 212,000.00 530,000.00 350,000.00

100,000.00 150,000.00 250,000.00500,000.00ค่าใช้สอย

100,000.00100,000.00ค่าจัดประชุม

112,000.00 280,000.00 100,000.00492,000.00ค่าจ้าง
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แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายสัญญา

ชื่อผู้บันทึก : พนิดา  บุญสูง วันที่บันทึก : 25 เม.ย. 2565 10:32 น.

สถานะโครงการ : ทำสัญญา 3/3

ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม 468,000.00 100,000.00 250,000.00 118,000.00

1 100,000.00 50,000.00150,000.00ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ

2 250,000.00 68,000.00318,000.00ค่าตอบแทนผู้ร่วมทำโครงการ

ผู้จัดทำข้อมูล

(.......................................................................................)

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ

(.......................................................................................)
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ตัวอย่าง 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุน 
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เลขที.่............................. 

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) ช ั ้น 6 อาคารเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 เมื่อวันที่ ....... เดือน .............................. พ.ศ. ........... ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดย ..................................................... ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ................................................................. 
นามสกุล.....................................................อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่............................ถนน........................................
แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์.................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.......................................... ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

 เพื่อให้การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามแนวทางที่พระราชบัญญัติคุ ้มครองส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการ “..........................................................................................................................................” 
ตามสัญญาเลขที่ ..................................  โดยบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้ทุน และ ผู้รับทุน มีข้อตกลง 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ให้ทุนจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประโยชน์ในการทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน การบริหารและติดตามโครงการ หรือเพ่ือบริหารสัญญาที่จัดทำและ
หรือดำเนินร่วมกับบุคลภายนอก และการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์

ข้อ ๒ ผู้ให้ทุนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้น
จากผู้รับทุนโดยตรง หรือขอให้ผู้รับทุนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสารสนเทศของผู้ให้ทุน ในบางกรณีผู้ให้ทุน
อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับทุนจากแหล่งอื่น เช่น ในกรณีที่หัวหน้าโครงเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ 
หัวหน้าโครงการหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู ้รับทุนอาจจะเป็นผู ้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนผ่านระบบ
สารสนเทศของผู้ให้ทุนในขณะที่มีการทำสัญญาให้ทุน ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้รับทุน ดังต่อไปนี้   

๒.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย 

(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ ที ่อยู ่  สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร อีเมล 

(3) ประวัติการร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับผู้ให้ทุน
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๒.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ให้ทุนไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ 
หากผู้รับทุนได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ให้ทุนหากผู้รับทุนมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าผู้รับทุน
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

       ในกรณีทีผู่้ให้ทุนจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้รับทุน 
ผู้ให้ทุนจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้รับทุนเป็นกรณีไป 

๓. ผู้ให้ทุนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนตลอดไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
ตามสัญญาและเพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์  

๔. ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ ผู้ให้ทุนอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้รับทุน
ให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้  

๔.๑ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที ่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงคมนาคม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวุฒิสภา กรมบังคับคดี 
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 

๔.๒ หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้ง
ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดีของผู้ให้ทุน เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น 

๔.๓ ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการ
ดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน) 

๕. ในบางกรณีผู้ใหทุนอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่ง
อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากประเทศไทย เช่น ผู้ให้ทุนอาจนำข้อมูล   ส่วน
บุคคลของผู้รับทุนไปจัดเก็บใน Cloud Server ซึ่งมีสถานที่ตั้งทางกายภาพในต่างประเทศ ดังเช่น   Cloud 
Server ของบริษัท Microsoft ซึ่งมกีระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลก โดยสถานที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดคือที่ประเทศสิงคโปร์และ
ในกรณีดังกล่าวอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนโดยใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปของ
ผู้ให้บริการในต่างประเทศ หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ให้ทุนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนไปยังหน่วยงานหรือบริษัทใน
ต่างประเทศที่ผู้ให้ทุนมีความร่วมมือระหว่างประเทศหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน ซึ่งบุคคล       ที่ผู้ให้ทุนส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนไปนั้นอาจรวมถึงที่ปรึกษาทางวิชาชีพและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้อง
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพ่ือประกอบการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน นอกจากนี้อาจมีการ
เปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศเพ่ือประกอบการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคตด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว ่ากรณีใด ๆ ผู ้ให ้ทุนจะปฏิบัต ิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด 
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๖. ในฐานะที่ผ ู ้ร ับทุนเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู ้ร ับทุนมีสิทธิตามที ่กำหนดไว้โดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้รับทุนสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ มายังสำนักงาน
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้ทุนโดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของผู้รับทุนมีรายละเอียด ดังนี้  

๖.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

      ในกรณีที่ผู้ให้ทุนขอความยินยอมจากผู้รับทุน ผู้รับทุนมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับทุนได้ให้ความยินยอมกับผู้ให้ทุนได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมี
ข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับทุน 

      ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่   
ผู้รับทุนได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย       

๖.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 

      ผู้รับทุนมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของผู้รับทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้ทุน 
รวมถึงขอให้ผู้ให้ทุนเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ผู้รับทุนไม่ได้ให้ความยินยอมต่อผู้ให้ทุนได ้      

๖.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 

      ผู้รับทุนมีสิทธิขอให้ ผู ้ให้ทุนโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนที่ผู้รับทุนให้ไว้กับผู้ให้ทุน 
ได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด       

๖.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

      ผู้รับทุนมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับทุนสำหรับกรณีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด   

๖.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 

      ผู้รับทุนมีสิทธิขอให้ผู้ให้ทุนลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไร  
ก็ตาม ผู้ให้ทุนอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถ 
ลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้ให้ทุนจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนของผู้รับทุนได้       

6.๖ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

      ผู้รับทุนมีสิทธิขอให้ ผู้ให้ทุน ระงับการใช้ข้อมูลของผู้รับทุนได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๖.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)  

      กรณีที่ผู้รับทุนเห็นว่าข้อมูลที่ผู้ให้ทุนมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนมีสิทธิขอให้ผู้ให้ทุนแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด     
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๖.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

      ผู้รับทุนมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากผู้ให้ทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้  

๗ ผู้ให้ทุนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับทุน โดยจัดให้มีมาตราการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตราฐาน โดยมีมาตราการ ดังนี้ 

๗.1 ควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลส่วนบุคคล และอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความม่ันคงปลอดภัย 

๗.2 กำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้มี วิธีการ 
ทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการกำหนดคุณภาพของ
รหัสผ่านเพ่ือการคาดเดาที่ยากขึ้น และมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

๗.3 บริหารจัดการการเข้าถึงผู้ใช้งาน (User Access Management) เพื่อควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและจำเป็นเท่านั้น 

๗.4 การกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของผู ้ใช้งาน (User responsibilities) เพื ่อป้องกัน 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๗.5 การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ 
หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

๗.6 ควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลส่วนบุคคล ที ่จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร โดยจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยเป็นระเบียบในสถานที่จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามเดิม 
ทุกประการ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุน 
และผู้รับทุน ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้ทุน   (ลงชื่อ).............................. ................................ผู้รับทุน 
 (……………….……………………………………)    (.............................................................) 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

(ลงชื่อ)..............................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน  (ลงชื่อ)................................................พยานฝ่ายผู้รับทุน 
   (.....................................................)    (...................................................) 
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ตัวอย่าง 

หนังสือขอเปิดบัญชีสำหรบัสัญญาโครงการรับทุนสนับสนุน 

จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที ่พปส ๐๐๐6/                                               สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
388 อาคาร เอส. พี. (ไอบีเอ็ม)  ชั้น 6 อาคารเอ  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  10400 

                                                              วันที่ ......................... 

เรื่อง   ขอเปิดบัญชีสำหรับสัญญาโครงการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

เรียน   ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ........................ 

อ้างถึง  หนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ น.(ว) (รสพ.1) ..../.... ลงวันที่ วนั .. เดือน ... ปี .... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำเนาพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558  จำนวน 1 ฉบับ 
   2.  สำเนาประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง  ผลการ 

พิจารณ าโครงการหรือกิจกรรมที่ ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน ฯ ประจำปี  .... 
 ลงวันที่ .. เดือน ... ปี .... จำนวน 1 ฉบับ  

    3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอเปิดบัญชีธนาคาร  

  ตามหนังสือที่ อ้างถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หน่วยงานของรัฐ 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้ขอความอนุเคราะห์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือรองรับสัญญา
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. .... 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นั้น 

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จึงมีความประสงค์ขอเปิดบัญชี ธนาคาร   
ชื่อบัญชี “.................................................................................... ” โดย ............................................. ซึ่งมี
เงื่อนไขการขอเปิดบัญชีธนาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ได้แก่  
   1.1 ............................................. 
   1.2 ............................................. 
   1.3 ............................................. 
  2. เงื่อนไขการสั่งจ่าย 
        ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงนามสองในสามคน โดยลำดับที่ 1.1 ลงนามร่วมกับลำดับที่ 1.2 หรือ 1.3 
  3.  ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เริ่มต้นเป็นเงินศูนย์บาท  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการ 
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                ขอแสดงความนับถือ 
 
                                            
 

                 (นายธนกร  ศรสีุขใส) 
       ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน 
โทร 02 273 0116 - 8 ตอ่ 103 
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับขอเปิดบัญชีธนาคาร 
สำหรับสัญญาโครงการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

 
 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย โดยแยกตามประเภทของ
ผู้รับทุน ดังนี้  

 ๑. บุคคลธรรมดา ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ ผู้ลงนามในสัญญาให้ทุนสนับสนุน ๑ คน และผู้ร่วม
โครงการอีก ๒ คน 
 ๒. บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือ
ผู้รับมอบอำนาจ ๑ คน หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 ๓. องค์กรชุมชน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กรชุมชน หรือผู้รับมอบ
อำนาจ ๑ คน หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 ๔. องค์กรเอกชน (สมาคม/มูลนิธิ) ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กรเอกชน 
หรือผู้รับมอบอำนาจ ๑ คน หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 ๕. องค์กรสาธารณประโยชน์  ผู้มีอำนาจสั่ งจ่าย ได้แก่  ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กร
สาธารณประโยชน์ หรือผู้รับมอบอำนาจ ๑ คน หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 ๖. สถานศึกษาของรัฐ ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษาของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ      
๑ คน หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 ๗. สถานศึกษาเอกชน ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษาเอกชน หรือผู้รับมอบอำนาจ     
๑ คน หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 ๘. หน่วยงานของรัฐ ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอำนาจ ๑ คน 
หัวหน้าโครงการ ๑ คน และผู้ร่วมโครงการ ๑ คน 
 กรณีตามข้อ ๒ – ๘ หากผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กร หรือผู้รับมอบอำนาจ มีฐานะเป็นหัวหน้า
โครงการด้วย ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายประกอบด้วย ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กร หรือผู้รับมอบอำนาจ ๑ คน 
และผู้ร่วมโครงการ ๒ คน  

 เมื่อมีการเปิดบัญชีแล้ว การการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย 
เงื่อนไขการสั่งจ่าย จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แสดงต่อธนาคาร
ก่อนมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน งานกฎหมาย 
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โทรศัพท ์๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๖ ต่อ ๘๐๑ - ๘๐๓  
โทรสาร  ๐ ๒๒๗๓ ๐๑๑๙ 
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ตัวอย่าง 

หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุน 

งวดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   ฝา่ย……………………………………………………………………….. โทร. ………………

ที ่  พปส …/… วันที่     ……………………….

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมประเภท…………………… ประจำปี …. งวดที่ 1
  โครงการ…………………………………………………………………………………………………… 

เรียน   ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  ผ่านรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นายชำนาญ งามมณีอุดม) 

เรื่องเดิม 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ …/…. 

เมื่อวันที่ ………………………………… ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเป็นที่
เ ร ี ยบร ้อยแล ้ ว  และม ีมต ิ อน ุ ม ั ต ิ การสน ับสน ุน โครงการหร ื อก ิ จกรรม จำนวน …. โครงการ 
โดย……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ……………………………………………………………………รหัสโครงการ ………………………….. 
งบประมาณ …………………………….... บาท (………………………………) ได้ดำเนินการทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน 
เมื่อวันที่ ………………………………… 

ข้อเท็จจริง 
…………………………………………………….…………………………………………………………………… โดย 

……………………….. ผู ้ร ับทุนโครงการ………………………………………………………………………………………………. 
ได้ทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่  ……………….……………….. 
และเปิดบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา………………….............................……… ชื่อบัญชี 
“……………………………………………………………………………………….” บัญชีเลขที่ ………………………………………. 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

ข้อเสนอ 
1. อนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 โครงการ……………………………………………………………………………. 

ซ่ึงได้ทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน และเปิดบัญชีธนาคารแล้ว รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

/ลำดับ... 
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2. มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(……………………………………………) 
ผู้อำนวยการฝ่าย……………………………………………… 

  เห็นควรอนุมัติ    อนุมัติ 

  (นายชำนาญ งามมณีอุดม)         (นายธนกร  ศรีสุขใส) 
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ ผู้รับทุน กรอบงวดที่ 1 
ประเภทกิจกรรม

โครงการ 

1 ……………. โครงการ…………………….. ……………………………. …………………… ………………………. 

  รวมเป็นเงิน ……………………….. …………………………… บาท 
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ตัวอย่าง 

หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุน 

งวดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   ฝา่ย……………………………………………………………………….. โทร. ………………

ที ่  พปส …/… วันที่     ……………………….

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมประเภท…………………… ประจำปี …. งวดที่ 2
  โครงการ …………………………………………………………………………………………………… 

เรียน   ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  ผ่านรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นายชำนาญ งามมณีอุดม) 

เรื่องเดิม 
…………………………………………………….…………………………………………………………………… โดย 

……………………….. ผู ้ร ับทุนโครงการ………………………………………………………………………………………………. 
เ ล ขท ี ่ ส ั ญญา  ……………….….….. งบประมาณ  …………………………… บ าท  (………………………………) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ได้ยื่นบันทึกรายงานความก้าวหน้างานงวดที่ 1 และรายงานการเงินโครงการ
หรือกิจกรรมงวดที่ 1 เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งวดที่ 2 จำนวน …………………………….. บาท 
(…………………………………..) 

ข้อเท็จจริง 
1. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมประเภท…………… ประจำปี …. 

ประเภท……………………………….. ในการประชุมครั้งที่ …/…. เมื่อวันที่ ………………………………… มีมติให้ผ่าน
งานงวดที่ 1 โครงการ………………………………………………………………………. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

2. …………………………………. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ดำเนินการตรวจรายงานการใช้จ่ายเงิน
โครงการงวดที่ 1 แล้ว ลงวันที่ …………………………………. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ 
1. อนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงวดที่ 2 โครงการ……………………………………………………………. 

ที่ผ่านการพิจารณางานและรายงานการใช้จ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

2. มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ ผู้รับทุน กรอบงวดที ่2 ประเภทโครงการ 

1 ……………… โครงการ ……………………. …………………………. ……………………….. ……………………… 

  รวมเป็นเงิน ……………………….. …………………………… บาท 

/จึงเรียนมา... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(............................................) 
ผู้อำนวยการฝ่าย........................................................................... 

    เห็นควรอนุมัติ  อนุมัติ 

     (นายชำนาญ งามมณีอุดม)      (นายธนกร  ศรีสุขใส) 
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์      ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่าง 

หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุน 

งวดที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   ฝา่ย……………………………………………………………………….. โทร. ………………

ที ่  พปส …/… วันที่    ………………………………

เรื่อง   ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมประเภท…………………… ประจำปี ….
  งวดที่ 3  โครงการ……………………………………………………………………………. 

เรียน   ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  ผ่านรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นายชำนาญ งามมณีอุดม) 

เรื่องเดิม 
………………………………………………………………………… ผู้รับทุนโครงการ………………………………… 

เลขที ่ส ัญญา .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . งบประมาณ …………………………… บาท (………………………………) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ได้ยื่นบันทึกรายงานความก้าวหน้างานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ ................................ 
และงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ ................................. และรายงานการเงินงวดที่ 2 และ 3 เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ งวดที่ 3 จำนวน …………………………… บาท (………………………………) ซึ่งอยู่ในระยะเวลาดำเนิน
โครงการที่ขอขยายครั้งท่ี ... คือวันที่ ..................................... 

ข้อเท็จจริง 
1. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม.......................... ประจำปี .... 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็น............................................................ และประเด็น
................................................................ ในการประชุมครั้งที่ .../... เมื่อวันที่ .......................... มีมติให้โครงการ
........................................................................ ผ่านงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

2. …………………………………. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ ......... ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ........................................................................ งวดที่ 2 และงวดที่ 3 
ลงวันที่ ...................................... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอ 
1. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 โครงการ..................................................................................  

ที่ผ่านการพิจารณางาน และรายงานการใช้จ่ายเงินงวดงวดที่ 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามตารางต่อไปนี้ 

2. มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ ผู้รับทุน กรอบงวดที ่3 ประเภทกิจกรรมโครงการ 

1 .................... โครงการ................ ................................ .......................... ........................................ 

  รวมเป็นเงิน ……………………….. …………………………… บาท 

/จึงเรียนมา... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(............................................) 
ผู้อำนวยการฝ่าย........................................................................... 

  เห็นควรอนุมัติ           อนุมัติ 

(นายชำนาญ งามมณีอุดม)      (นายธนกร  ศรีสุขใส) 
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่าง 

แบบขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์

GT01 

เลขรับ  .................................................. 
วันที่    .................................................. 
เลขที่สัญญา............................................ 

(ส่วนท่ี 1 ของผู้รับทุน) ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 
เขียนที ่Click or tap here to enter

text. 
วันที ่Click or tap to enter a date. 

เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้า Choose an item.  Click or tap here to enter text. ผู้รับทุนโครงการ Click or tap here to enter text. 
เลขที่สัญญา Click or tap here to enter text. มีระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา ระหว่างวันที่ Click or tap to enter

a date. ถึง Click or tap to enter a date. มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ (งวดที่ 3) ครั้งที่ Choose an

item. ตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนข้อ 9 โดยมีรายละเอียดการส่งงาน ดังนี้ 
งวดงาน กำหนดระยะเวลาเดิม* กำหนดระยะเวลาที่ขอขยาย 
งวดที่ 1 Click or tap to enter a date. Click or tap to enter a date. 
งวดที่ 2 Click or tap to enter a date. Click or tap to enter a date. 
งวดที่ 3 Click or tap to enter a date. Click or tap to enter a date.

เนื่องจาก Click or tap here to enter text. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ลงชื่อ 
(Click or tap here to enter text.) 

ผู้รับทุน/หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบอำนาจ 

เอกสารแนบประกอบการขออนุมัติ  
1. เอกสารประกอบเหตุผลการขอขยายระยะเวลา (เช่น ประกาศ/คำสั่งปิดสถานที ่เอกสารแจ้งยกเลิกการออกอากาศ ฯลฯ)
2. แผนการดำเนินงานตามระยะเวลาโครงการใหม่ (กรุณาใช้เอกสารแนบทา้ย)
3. มติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้าม ีโปรดระบุ) Click or tap here to enter text.

*กำหนดระยะเวลาเดมิ – หากท่านขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ครั้งท่ี 1 กรุณากรอกกำหนดระยะเวลาส่งงานตามแนบท้ายสญัญา
งวดงานและงวดเงิน และหากท่านขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 กรุณากรอกกำหนดระยะเวลาส่งงานตามทีไ่ดร้ับอนุมัติให้
ขยายในครั้งท่ี 1  ทั้งนี้ กรุณากรอกเฉพาะงวดท่ีท่านต้องการขอปรับรายละเอียด และงวดที่ 3 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์

GT01 

เลขรับ  .................................................. 
วันที่    .................................................. 
เลขที่สัญญา............................................ 

คำอธิบายประกอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 

1. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนข้อ 9 คือ ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้รับทุนอาจ
ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควรและผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด (ถ้ามี)
2. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะขอขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 6 เดือน
3. การขอขอยายระยะเวลาดำเนินโครงการต้องกระทำก่อนระยะเวลาโครงการตามสัญญาสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. วันที่สิ้นสุดสัญญาให้ทุน คือ วันที่กำหนดให้ผู้รับทุนจะต้องดำเนินโครงการและส่งมอบงานของโครงการตาม
สัญญาให้แล้วเสร็จในสัญญาข้อ 1 หรือวันที่กำหนดส่งงานงวดที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญางวดงานและงวดเงิน
ซ่ึง
5. ผู้ให้ทุนจะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีท่ีโรงการได้ดำเนินงานไปแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์

GT01 

เลขรับ  .................................................. 
วันที่    .................................................. 
เลขที่สัญญา............................................ 

(ส่วนท่ี 1 ของผู้รับทุน) 

เอกสารแนบขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 

แผนการดำเนินงานตามระยะเวลาโครงการใหม่ 
ผลงานนำส่ง กำหนดระยะเวลาเดิม กำหนดระยะเวลาที่ขอขยาย เหตุผลความจำเป็นประกอบ 

งานงวดที่ 1 

Click or tap here to enter text. 

Click or tap to enter a date. Click or tap to enter a date. Click or tap here to enter text. 

งานงวดที่ 2 

Click or tap here to enter text. 

Click or tap to enter a date. Click or tap to enter a date. Click or tap here to enter text. 

งานงวดที่ 3 

Click or tap here to enter text. 

Click or tap to enter a date. Click or tap to enter a date. Click or tap here to enter text. 
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์

GT01 

เลขรับ Click or tap here to enter text. 
วันที่ Click or tap to enter a date. 

เลขที่สัญญา Click or tap here to enter

text.

(ส่วนท่ี 2 ของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ) ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 
ฝ่าย พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน 

ตรวจสอบแล้วพบว่า  เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนนิการ ☐ เป็นโครงการทีส่ิ้นสดุสัญญาเมื่อวันที่ ........................ และ

ผู้รับทุนได้แนบเอกสารประกอบการขออนุมัติครบถ้วน โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นคร้ังที่ 2 ซึ่งเห็นควรขยาย
ระยะเวลาได้ ดังนี ้

งวดงาน กำหนดระยะเวลาเดิม กำหนดระยะเวลาที่ขอขยาย จำนวนเดือน 
งวดที่ 1 .................................. .................................. 0 เดือน 
งวดที่ 2 .................................. .................................. 0 เดือน 
งวดที่ 3 .................................. .................................. 0 เดือน 

เหตุผลประกอบการเสนอเพื่อพิจารณา 

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

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

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

ลงชื่อ 

(.......................................) 
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 

Click or tap to enter a date. 

ผู้อำนวยการฝ่าย 

☐ เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก Click or tap here to enter text.

☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก Click or tap here to enter text.

ลงชื่อ 

(............................................) 
ผู้อำนวยการฝ่าย 

Click or tap to enter a date.
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์

GT01 

เลขรับ Click or tap here to enter text. 
วันที่ Click or tap to enter a date. 

เลขที่สัญญา Click or tap here to enter

text.

(ส่วนท่ี 3 ของผู้อนุมัติ) ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 
งานกฎหมาย ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 
Click or tap here to enter text.

ลงชื่อ 
(Click or tap here to enter text.) 

นิติกร 
Click or tap to enter a date.

รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

☐ เห็นควรอนุมัติ ☐ ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก Click or tap here to enter text.

ลงชื่อ...................................................... 
(นางวรินรำไพ  ปุณยธ์นารีย์) 

รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
วันที่..........................................................................

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
เหตุผล/ข้อสั่งการ Click or tap here to enter text.

ลงชื่อ................................................... 
(นายธนกร  ศรีสุขใส) 

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
วันที่..........................................................................
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ตัวอย่าง 

แบบขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ 



 (ส่วนท่ี ๒ เจ้าหน้าทีกองทุนฯ) ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ 
ผู้ตรวจ 
      ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชีกรณีปรับปรุงงบประมาณโครงการ ของผู้รับทุน ................. โครงการ .................      สัญญาเลขที่ 
................. พบว่า ☐ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ เป็นโครงการที่สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ ................... ผู้รับทุนได้แนบ
เอกสารประกอบการขออนุมัติ ทั้งหมด .... ฉบับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) โดยมีรายละเอียดขอปรับปรุงงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

กิจกรรม รายการ งบประมาณ
เดิม (บาท) 

งบประมาณที่ขอ
ปรับ (บาท) 

งบประมาณหลัง
ปรับ (บาท) 

การพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่การเงิน 

กิจกรรมที่ 1 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 +0.00
-0.00

0.00 ☐ เห็นสมควรปรับปรุงได้
☐ ไม่เห็นสมควรปรับปรุง

กิจกรรมที่ 2 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 +0.00
-0.00

0.00 ☐ เห็นสมควรปรับปรุงได้
☐ ไม่เห็นสมควรปรับปรุง

กิจกรรมที่ 3 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 +0.00
-0.00

0.00 ☐ เห็นสมควรปรับปรุงได้
☐ ไม่เห็นสมควรปรับปรุง

กิจกรรมที่ 4 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 +0.00
-0.00

0.00 ☐ เห็นสมควรปรับปรุงได้
☐ ไม่เห็นสมควรปรับปรุง

กิจกรรมที่ 5 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 +0.00
-0.00

0.00 ☐ เห็นสมควรปรับปรุงได้
☐ ไม่เห็นสมควรปรับปรุง

ค่าตอบแทน (กรณปีรับลด
เท่านั้น) 

0.00 -0.00 0.00 ☐ เห็นสมควรปรับปรุงได้
☐ ไม่เห็นสมควรปรับปรุง

      หลักการและเหตุผล ...................................................... 

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

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ
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(ส่วนของผู้บริหาร) ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ 
ฝ่ายอำนวยการ 
ความเห็น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ตำแหน่ง ....................................................... 
 วันที ่........................................................... 

ฝ่ายบริหารงานโครงการ 
ความเห็น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ตำแหน่ง ....................................................... 
 วันที ่........................................................... 

งานกฎหมาย ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 
ความเห็น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ตำแหน่ง ....................................................... 
 วันที ่........................................................... 

รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ความเห็น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 วันที ่........................................................... 

184



ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
ความเห็น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 วันที ่........................................................... 
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(ส่วนท่ี ๑ ของผู้รับทุน) ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ 
เขียนที ่…………………………………………… 

วันท่ี ………………………………………………………. 
เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้า ................. ผู้รับทุนโครงการ ................. เลขที่สัญญา ................. มีระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา 
ระหว่างวันที่  ................. ถึง ................. มีความประสงค์ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม รายการ งบประมาณ
เดิม (บาท) 

งบประมาณที่
ขอปรับ (บาท) 

งบประมาณ
หลังปรับ (บาท) 

เหตุผลความจำเป็น 

กิจกรรมที่ 1 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 
0.00 
0.00 

+0.00
-0.00

0.00 ................. 

กิจกรรมที่ 2 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 
0.00 
0.00 

+0.00
-0.00

0.00 ................. 

กิจกรรมที่ 3 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 
0.00 
0.00 

+0.00
-0.00

0.00 ................. 

กิจกรรมที่ 4 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 
0.00 
0.00 

+0.00
-0.00

0.00 ................. 

กิจกรรมที่ 5 ..................... 1.ค่าใชส้อย
2.ค่าจัดประชุม
3.ค่าจ้าง

0.00 
0.00 
0.00 

+0.00
-0.00

0.00 ................. 

ค่าตอบแทน (กรณปีรับลด
เท่านั้น) 

0.00 -0.00 0.00 

รวม 0.00 +0.00
-0.00

0.00 

เหตุผลและความจำเป็น ................. 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
1 เอกสารแนบ 1 ................. 
2 เอกสารแนบ 2 ................. 

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

ผู้รับทุน/หัวหน้าโครงการ/ผู้รับมอบอำนาจ 

186



คำอธิบายประกอบการขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ 
1. ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้รับทุนอาจขอปรับปรุงงบประมาณโครงการในหมวดต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ การพิจารณา
อนุมัติอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไขที่ผู ้ให้ทุน
กำหนด (ถ้ามี)
2. การขอปรับปรุงงบประมาณโครงการต้องกระทำก่อนระยะเวลาโครงการตามสัญญาสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. วันที่สิ้นสุดสัญญาให้ทุน คือ วันที่กำหนดให้ผู้รับทุนจะต้องดำเนินโครงการและส่งมอบงานของโครงการตาม
สัญญาให้แล้วเสร็จในสัญญาข้อ 1 หรือวันที่กำหนดส่งงานงวดที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญางวดงานและงวด
เงิน
4. ผู้ให้ทุนจะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการได้ดำเนินงานไปแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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(ส่วนของผู้ตรวจ) แจ้งข้อสังเกตปรับปรุงงบประมาณ 
วันท่ี …………………………………………. 

เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชีกรณปีรับปรุงงบประมาณโครงการ 

 จากการตรวจทานเอกสารที่แนบมาเพ่ือขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค ์ของโครงการ......................................................................... เลขที่สัญญา ......................  งวดที่ ..... มี
ข้อสังเกตว่า.................................................................................................. ............................................................... 
..................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................... ........................... 

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

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่............................................................................ 

คำอธิบายประกอบการขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณโครงการ 
1. ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้รับทุนอาจขอปรับปรุงงบประมาณโครงการในหมวดต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ การพิจารณา
อนุมัติอยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไขที่ผู ้ให้ทุน
กำหนด (ถ้ามี)
2. การขอปรับปรุงงบประมาณโครงการต้องกระทำก่อนระยะเวลาโครงการตามสัญญาสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. วันที่สิ้นสุดสัญญาให้ทุน คือ วันที่กำหนดให้ผู้รับทุนจะต้องดำเนินโครงการและส่งมอบงานของโครงการตาม
สัญญาให้แล้วเสร็จในสัญญาข้อ 1 หรือวันที่กำหนดส่งงานงวดที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายสัญญางวดงานและงวด
เงิน
4. ผู้ให้ทุนจะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการได้ดำเนินงานไปแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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ตัวอย่าง 

แบบรายงานความก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานความก้าวหน้างวดที่............... 
ชื่อ แผนงาน/โครงการ ................................................................................. 
สัญญา/ข้อตกลงฯ เลขที ่...................................รหัสโครงการ................................. 

ปรับปรุง ณ 17 ม.ค 2562 

1. วัตถุประสงค์ 

แนวทางในการเขียน  
1. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อนุมัติไปแล้ว 
2. แสดงผลการดำเนินการดังกล่าวเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

แนวทางในการเขียน  
           บรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน สั้นๆ โดยสามารถระบุถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า และระดับ
ของตัวชี้วัดรายโครงการที่เกิดขึ้น  (ใช้ข้อมูลจาก ข้อ 4  มาประกอบ) 

3. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์     

แนวทางในการเขียน  
           แจกแจงรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละงวด โดยจะสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ระบุใน
โครงการ และผลงานนำส่งแนบท้ายสัญญาในแต่ละงวด เช่น 
1. จัดทำบทภาพยนตร์/พัฒนาร่างกรอบคิด application  จำนวน 1 ชิ้น 
2. จัดอบรมสัมมนาการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเยาวชน จำนวน 10 ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม 1,000 คน 
3. ดำเนินการวิจยัในเรื่องผลกระทบจากการใช้สื่อต่อครอบครัวโดยมีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 ครั้ง 
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4. เปรียบเทียบผลผลิต (output) ที่ต้องการของโครงการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ 
 ตัวอย่าง  แนวทางในการเขียน 

ผลผลิต (output) 
ที่ต้องการ 

ผลผลิต (output) 
ที่เกิดขึ้นจริง 

ผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้น
จริง 

ปัญหาและอุปสรรค 
พร้อมแนวทางแก้ไข 

ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุน
แต่ละกิจกรรม 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม 1 ......................... 

เชิงปริมาณ 
    - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จริง 

 
- จำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

  
  

 
- รายชื่อ และ จำนวน 
- สิ่งที่ให้การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ  เชิงคุณภาพ 

    - การรับรู้โครงการ 
  

 
- มีการรับรู้จริงหรือไม่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2 ......................... 

เชิงปริมาณ 
    - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จริง 

 
- จำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

  
  

 
- รายชื่อ และ จำนวน 
- สิ่งที่ให้การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ  เชิงคุณภาพ 

    - การรับรู้โครงการ 
  

 
- มีการรับรู้จริงหรือไม่ 

 
หมายเหตุ 1.   ข้อมูลในส่วนที่ 1 3 และ 4 ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากข้อเสนอโครงการ  

2.   วิธีการที่ใช้วัดผลผลิต (output) ทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ ทีเ่กิดข้ึน  
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- ผลผลิต (output) หมายถึงผลที่เกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น เช่น การรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน งานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์  

- ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง  ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
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5. ประเมินสถานการณ์ 

แนวทางในการเขียน  
ระบุถึงการดำเนินงานในแต่ละงวดงานว่าสามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือล่าช้ากว่าที่กำหนด 

พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  

แนวทางในการเขียน  
ระบุถึงภาพรวมของแผนงาน/โครงการ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

7. การนำเสนอเผยแพร่ผลงานในการประชุมหรือการต่อยอด  

แนวทางในการเขียน  
       ระบุถึงช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรม การต่อยอด จำนวนผู้เข้าถึงผลงานหรือช่องทางในการเผยแพร่โครงการที่
เกิดข้ึน 

8. ภาพกิจกรรม (ถ้ามี) 

 

9. แนบเอกสารประกอบ  

แนวทางการแนบเอกสารประกอบ  
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รายงานการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง /เอกสารประกอบการประชุมแต่ละครั้ง/หรือเอกสาร
การถอดบทเรียน  
2. หากเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เช่น ไฟล์วีดีโอ ไฟล์สารคดี ในรูปแบบลิงค์ ในระบบบริหารโครงการ 

10. แผนและผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส 

ไตรมาส แผนการใช้จ่ายเงิน  (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน  (บาท)* 
งวดที่ 1 (เดือน..-เดือน..) 10% (……………………….)  

งวดที่ 2 (เดือน..-เดือน..) 30% (……………………….)  
งวดที่ 3 (เดือน..-เดือน..) 30% (……………………….)  

งวดที่ 4 (เดือน..-เดือน..) 30% (……………………….)  

รวมทั้งหมด  ……………. 
แผน/ผลการใช้จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 100.00 …………… 

*หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายเงินต้องให้สอดคล้องกับแบบรายงานเงินงวด (FN : 9) 
 

******************************* 
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ตัวอย่าง 

แบบรายงานฉบับสมบูรณ ์

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ปรับปรุง ณ 17 ม.ค 2562 

ข้อแนะนำ 

“แบบรายงานผลการดำเนินงานเมื่อปิดโครงการ” เป็นเอกสารที่ผู้รับผิดชอบโครงการใช้สรุปผล
การทำงานตลอดระยะเวลาดำเนินงานซึ่งจะจัดทำควบคู่ไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบในการเบิกเงินงวดสุดท้ายจากกองทุนฯ แบบรายงานผลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลตนเองของผู้รับผิดชอบโครงการและเพื่อให้กองทุนฯ ได้นำข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละ
โครงการไปประมวลผลภาพรวมเพ่ือบริหารจัดการและอธิบายผลงานต่อสาธารณะ   
1. หน้าปกนอก

2. รองปกใน (ภาษาไทย)

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ชื่อโครงการ ……………………….(ภาษาไทย)………………………………… 

Project name …………………(ภาษาอังกฤษ)………………….…………. 

(สัญญาเลขที่ ……....……(รหัสโครงการ) ………………..) 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ………………………………………………………… 

ชื่อองค์กรรับทุน …………………………………………………………………… 

ได้รับทุนสนับสนุนโดย 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เดือน ปีที่พิมพ์

▪

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ชื่อโครงการ ……………………….(ภาษาไทย)………………………………… 

(สัญญาเลขที่ …………(รหัสโครงการ) ………………..) 
โดย 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ………………………………………………………… 

ชื่อองค์กรรับทุน …………………………………………………………………… 

ได้รับทุนสนับสนุนโดย 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

เดือน ปีที่พิมพ์ 
▪
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3. รองปกใน(ภาษาอังกฤษ) (จัดทำเฉพาะกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้)

4. บทคัดย่อ – ภาษาไทย (สรุปย่อการดำเนินงานทั้งโครงการพอสังเขป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า)

5. บทคัดย่อ – ภาษาอังกฤษ (สรุปย่อการดำเนินงานทั้งโครงการพอสังเขป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า)

(จัดทำเฉพาะกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้)

6. กิตติกรรมประกาศ (แสดงคำขอบคุณองค์กรภาคี/หน่วยงานอ่ืน/ผู้มีส่วนร่วม ช่วยเหลอื)

7. คำนำ

8. สารบัญ

9. เนื้อหาการดำเนินโครงการ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ก. เลขที่ข้อตกลง 

ข. ชื่อโครงการ 

ค. ชื่อองค์กรรับทุน/รับผิดชอบโครงการ 

ง. งบประมาณ   ก. งบประมาณท่ีได้รับจาก กองทุนฯ. ..................................... บาท 

ข. งบประมาณสมทบ ............................................. บาท 
จ. ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล  

ฉ. กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก 

ช. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

ซ. กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ดำเนินการ 

ฌ. ระยะเวลาดำเนินการ  

ญ. ผลการดำเนินการ 

Final Report 
Project ……………………….…………………….…………………………… 

(Contract no ……………… Project code ….………..) 
By 

Project Manager …..………………………………………………………… 

Organization …………………………………………………………………… 

This project was supported by 
Thai Media Fund 

Month , Year printed
▪
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ก. ผลผลิตที่ส่งมอบต่อกองทุนฯ  

ข. ผลที่ได้ตาม ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ 

ค. ผลอ่ืนๆ ที่ได้ นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้  

ส่วนที่ 2 : การดำเนินงาน (ใช้ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือช่วยในการสังเคราะห์
ข้อมูล) 

1. ระยะเวลาโครงการจริง

(   ) เป็นไปตามข้อเสนอ
โครงการ  

(   ) ไม่เป็นไปตามข้อเสนอ  
      โครงการ 

(   ) เสร็จก่อนกำหนด  

จาก .................... ถึง ................................ (   ) ขยายเวลา   
เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ
............................................................................................................................. ........ 

2. การใช้งบประมาณโครงการ (เฉพาะที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนฯ.)

(   ) เป็นไปตามข้อเสนอ
โครงการ  
(   ) ไม่เป็นไปตามข้อเสนอ
โครงการ 

(   ) ส่งคืน  ............................ บาท 

(   ) ใช้เกิน  ........................... บาท เป็นงบของ................................ 

เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ
...................................................................................................................  

3. รายละเอียดการใช้งบประมาณตามหมวดกิจกรรมหลัก

หมวดกิจกรรมหลัก 
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้
จริง 

(บาท) 

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................

3. .......................................................................................

รวม 
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4. งบประมาณสมทบจากแหล่งอ่ืน

(   ) เป็นไปตามข้อเสนอ
      โครงการ  
(   ) ไม่เป็นไปตามข้อเสนอ 
      โครงการ 

(   ) สูงกว่า จำนวน...................................... บาท (ระบุยอดสมทบจริง) 

(   ) ต่ำกว่า จากหน่วยงาน............................................................. 

เหตุผลที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ
...................................................................................................................  

(   )  กรณีมีการสมทบด้วยทรัพยากรอ่ืนมีมูลค่าประมาณ...................................บาท 
5. พ้ืนที่ดำเนินงานและกลุ่มผู้รับประโยชน์ 

5.1 พ้ืนที่ดำเนินงาน (ระบุสถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยละเอียด)

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

5.2  กลุ่มและจำนวนผู้รับประโยชน์   

(ก) เสนอไว้ ............................. คน      (ข)  เกิดขึ้นจริง .................................. คน 

จำแนกตามกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรมสำคัญ ระหว่างวันที่ กลุ่มผู้รับประโยชน์ จำนวน (คน) 

1) Check List 1 

2) Check List 1 

5.3 ผลหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้รับประโยชน์ 

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

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

5.4 ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้รับประโยชน์โดยอ้อม ระบุกลุ่ม จำนวน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ลำดับ
ที ่

กลุ่มผู้รับประโยชน์โดย
อ้อม 

จำนวน ผลหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1) Check List 1 
2) Check List 1 
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ส่วนที่ 3 : ผลผลิต ผลลัพธ์ และการขยายผล  (ใช้ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือช่วย
ในการให้ข้อมูล) 

1. ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.1 ผลผลิต ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ

รายการ 
เกิด/ 

ครบถ้วน 

ไม่
เกิด/

ไม่ครบ 
สรุปสาระข้อมูล/เหตุผลกรณีไม่เกิด 

1)....................................................................... 

2) .....................................................................
3) .....................................................................

1.2 ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ (ถ้ามี) 
1) ............................................................................................................................. ............................ 

2) ...................................................................................................... .................................................... 

2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

(ก) เสนอไว้ ........................... ชิ้น (ข) เกิดขึ้นจริง ........................ชิ้น ได้แก่ 

รายการ 
ประเภทนวัตกรรม 

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต 
1) ............(ระบุชื่อหรือชิ้นงาน).......................................... Check box Check List 2 

2) ............(ระบุชื่อหรือชิ้นงาน).......................................... Check box Check List 2 

3) ............(ระบุชื่อหรือชิ้นงาน).......................................... Check box Check List 2 

3. การเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรมของโครงการ (ถ้ามี)

(  ) ไม่มีการดูงาน/เป็นต้นแบบหรือเผยแพร่นวัตกรรมให้กับหน่วยงานอื่น
(  ) มีการดูงาน จำนวน..........................ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ประเด็น หน่วยงานที่มาดูงาน กลุ่มผู้มาดูงาน จำนวนผู้มาดูงาน 

1) (ระบุประเด็น) (ระบุหน่วยงาน) (เช่น ผู้ปกครอง
เยาวชน) 

(ระบุจำนวน) 

2) 
(  ) ความพร้อมในการเป็นแหล่งดูงาน  (  ) มีวิทยากรพร้อมถ่ายทอด 

(  ) มีสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด 
(  ) มีความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติการ 
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4. การเผยแพร่ผลงานโครงการผ่านสื่อสารมวลชนหรือการขยายผลอื่น (ถ้ามี)

(  ) ผ่านสื่อท้องถิ่น ได้แก่ (ระบุสื่อและจำนวนครั้ง).....................................................................................  
(  ) ผ่านสื่อระดับชาติ ได้แก่ (ระบุสื่อและจำนวนครั้ง)........................................................................ ........ 
(  ) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................. ..... 

5. ท่านคิดว่าสิ่งที่ได้จากการทำโครงการสามารถนำไปขยายผลหรือต่อยอดได้จริงในลักษณะใด

(  ) นำสู่นโยบาย 
     ในระดับ   

(  ) ประเทศ    (  ) ท้องถิ่น   (  ) องค์กร

โปรดระบุประเด็น ................................................................................ .................... 
(  ) ขยายพื้นที/่ภาค ีโปรดระบุประเด็นและวิธีการ ............................................................................... .... 
(  ) อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... ..................... 

คำอธิบาย 
Check List 1 เด็กและเยาวชน 

ครอบครัวและผู้ปกครอง 

ครู/อาจารย์ 
กลุ่มผู้ผลิตสื่อ 

ประชาชนทั่วไป 
อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................  

Check List 2 ด้านแหล่งเรียนรู้ 
ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ด้านเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ 

ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
การเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ 

การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้การเท่าทันสื่อ 

พัฒนาทักษะชีวิต (จิตสาธารณะ การเคารพสิทธิ) 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

ก. สำเนาข้อเสนอโครงการ 
ข. สัญญาโครงการวิจัย 
ค. ชื่อ และรายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ 

  (ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง) 

ง. โครงสร้างการบริหารจัดการ  

จ. การกำกับติดตาม และประเมินผลภายใน (ถ้ามี) 

ฉ. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมไม่เกิน ๕ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ, โครงการย่อย เป็นต้น 

ช. ในกลุ่มโครงการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม ต้องแนบรายงานฉบับสมบูรณ์ในการจัดส่งด้วย  

หมายเหตุ : 

เมื่อมีการปิดโครงการ ผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ แนบรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าไปใน
ระบบบริหารโครงการ  
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