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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 
*********************************************** 

 

ประเภท   ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
 

หลักการ 
 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใช้เป็นทุนการศึกษาในการเรียนใน  
สายสามัญและสายอาชีพที่ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึงระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ที่เป็น 
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 1. ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
 2. มีผลการเรียนในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 1.00 หรือผ่านเกณฑ์การเรียน 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
 

การขอรับทุนการศึกษา 
 1. ส่งแบบคำขอรับทุนและเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดผ่านสถานศึกษาที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2562 

2. สถานศึกษาส่งแบบคำขอรับทุนและเอกสารประกอบข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ถึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

3. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน พิจารณาเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ และการดูสภาพ
จริงของครอบครัวเพ่ือใช้ในการพิจารณา  การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้ทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
 

จำนวนเงินทุนการศึกษา 
1. ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง/สาขาที่เรียน/สภาพครอบครัว 
2. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง/สาขาที่เรียน/สภาพ

ครอบครัว 
 

ลักษณะทุนการศึกษา 
ทุนการศึกษาให้เปล่า โดยคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลการเรียน ความประพฤติของผู้รับทุนตาม

ความเหมาะสม 
 
 

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

ประเภทที่ 1 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท  ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน และสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจบการศึกษา) 
 

หลักการ 
 สนับสนุนทุนประกอบสัมมาชีพให้นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 
การประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา 
 

ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน 
1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 1.1 ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 
 1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
 1.3 เรียนอยู่ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับและมีผลการเรียนในปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย
ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 1.00  
 1.4 สถานที่ประกอบสัมมาชีพในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเน้นสถานที่ประกอบสัมมาชีพในพ้ืนที่
ชุมชนหรือครอบครัว 
 

2. การขอรับทุน 
 2.1 ขอรับทุนในการประกอบสัมมาชีพ เป็นรายบุคคลหรือรวมกลุ่มกันดำเนินการ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) 

2.2 ส่งแบบคำขอรับทุน และโครงการดำเนินงานในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนโดยให้สถานศึกษา
ที่เรียนอยูเ่ป็นผู้รับรอง 

2.3 ส่งแบบการขอรับทุน และเอกสารประกอบถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2563 

2.4 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จะพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ และการดู 
สภาพจริง ครอบครัว สถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุน ถือเป็นสิ้นสุด 

2.5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

3. จำนวนเงินทุนสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียนไม่เกิน ราย/กลุ่มละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ตามข้อเท็จจริง 
ของสัมมาชีพ และโครงการดำเนินงาน 
 

4. ลักษณะทุนสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนให้เปล่าและคณะกรรมการจะติดตามประเมินผล ตามสภาพเหมาะสม 

ประเภทที่ 2 

(ต่อหน้า 2) 
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ทุนประกอบสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจบการศึกษา) 
1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 1.1 ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 
 1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
 1.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 , ม.6 , ปวช . , ปวส. , อนุปริญญา และ   
ปริญญาตรี) มาแล้วไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2563) 
 1.4 สถานที่ประกอบสัมมาชีพในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเน้นสถานที่ประกอบสัมมาชีพในพ้ืนที่
ภูมิลำเนาเดิม อยู่กับครอบครัว 
 1.5 กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ขอรับทุนมีภูมิลำเนารับรองการประกอบอาชีพ 
 

2. การขอรับทุนสนับสนุน 
 2.1 ขอรับทุนในการประกอบสัมมาชีพ เป็นรายบุคคลหรือรวมกลุ่มการดำเนินงาน (ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป) 
 2.2 ส่งแบบขอรับทุน และโครงการดำเนินงานในการประกอบสัมมาชีพ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

2.3 คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุน จะพิจารณาเอกสารการขอรับทุน การร่วมบริจาค และการดู
สภาพจริงเพื่อใช้ดำเนินการ ครอบครัว การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 

2.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนภายในวันที่  
8 พฤษภาคม 2563 

 

3. จำนวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนในการประกอบสัมมาชีพ หลังจากจบการศึกษาไม่เกิน ราย/กลุ่มละ 50 ,000 บาท ทั้งนี้  
ตามข้อเท็จจริงของสัมมาชีพ และแผนดำเนินงาน 
 

4. ลักษณะการสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลตามสภาพเหมาะสม  โดยให้ผู้ได้รับทุนนำ
ผลงานมาแสดงในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 
 

********************************************************************** 
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท   สนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

หลักการ 
สนับสนุนทุนเพ่ือจัดหาบุคลากร/ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้สอนพิเศษ/ครูภูมิปัญญา/ครูภาษาที่สอง  การจัดทำสื่อ

การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน  อาคารเรียน อาคารประกอบ (โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
ค่าแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) ที่จำเป็นให้สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ที่ขาดแคลนอยู่ใน
พ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกล หรือพ้ืนที่ทั่วไป ไม่มีศักยภาพที่จะหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนได้ 

 

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

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 
 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2562 และเป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 
  

การขอรับทุนสนับสนุน 
1. ส่งแบบคำขอรับทุนตามแบบคำขอและเอกสารประกอบโครงการหรือแผนดำเนินงานที่ขอรับทุน

สนับสนุนในระยะ 1 ปี ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
2. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ การดูสภาพจริง 

การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุน ถือเป็นสิ้นสุด 
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

จำนวนเงินทุนสนับสนุน 
 1. ประเภทสนับสนุนบุคลากรหรือครูผู้สอนพิเศษ สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนตามลักษณะงาน ตามหลักสูตร
ของโครงการ ระยะเวลา 1 ปี ไม่เกิน 50,000 บาท 
 2. ประเภทสนับสนุนสื่อการเรียน การสนับสนุนการจัดหาและจัดทำสื่อการเรียน การสอน ที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง ไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงและโครงการ/แผนดำเนินการ 
 3. สนับสนุนอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์ โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดทำตามโครงการที่เสนอขอ ไม่เกิน 100,000 บาท 

 
 

ประเภทที่ 3 

(ต่อหน้า 2) 
 



๕ 
 
ลักษณะการสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลความเหมาะสม โดยให้ผู้ได้รับทุนนำผลงาน
มาจัดนิทรรศการในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 

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



๖ 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท   สนับสนุนองค์กรความร่วมมือเชิงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอำเภอ 
 

หลักการ 
 พ้ืนที่ระดับอำเภอ หน่วยงานการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม 
ทุกภาคส่วน ร่วมมือดูแลเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีโอกาสในการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีองค์กรแห่ง  
ความร่วมมือของการศึกษาระดับอำเภอ 
 

คุณสมบัตอิงค์กรที่ขอรับการสนับสนุน 
1. องค์กรแห่งความร่วมมือทางการศึกษาระดับอำเภอที่จัดตั้งมาแล้ว 
2. มีโครงสร้างด้านการบริหารองค์กรและมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของอำเภอ 
4. มีกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. มีแผนพัฒนาการศึกษาอำเภอ 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนา 
1. องค์กรแห่งความร่วมมือ ขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแบบคำขอและแนบโครงการ

ประกอบ ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีเป้าหมายที่ตรงตามปณิธานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พลเมืองเชียงใหม่ 

รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ 
3. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการ จะพิจารณาจากเอกสารคำขอรับทุนสนับสนุน  

การสัมภาษณ์ การดูสภาพจริง การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุนทุนถือเป็นสิ้นสุด 
4. ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนสนับสนุน

ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนโครงการ 
 สนับสนุนทุนเพื่อดำเนินการโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงของโครงการ 
 

ลักษณะทุนสนับสนุน 
 ทุนสนับสนุนโครงการเป็นทุนให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามความ
เหมาะสม 
 

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

ประเภทที่ 4 



๗ 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท  ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ 
 

หลักการ 
 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่จัดการเรียนรู้ และการบริหารได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตามปณิธานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวง
สัมมาชีพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ขาดแคลน มีความยากลำบากหรือพ้ืนที่ทั่วไปที่มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ 

1. ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่  มีผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนให้
มีองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถปฏิบัติได้ 

2. ผู้ดูแลเด็กและครูที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน  ศูนย์การเรียนรู้และสถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีองค์ความรู้อย่างหลากหลาย มีผลงานที่ปฏิบัติได้ 

3. ผู้บริหาร ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหาร
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส่งผลถึงผู้เรียนมีองค์ความรู้อย่างหลากหลายและปฏิบัติได้ 

 

คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสนับสนุน 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
2. มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ 
3. เป็นผลงานเป็นที่ยอมรับหรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดขึ้นไป และมีผลงานเผยแพร่มาไม่เกิน 3 

ปีถึงวันที่ยื่นใบคำขอวันสุดท้าย 
 

การขอรับทุนสนับสนุน 
 1. ส่งแบบคำขอรับทุนและเอกสารประกอบตามแบบที่กำหนด โดยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษารับรอง 
หรือครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ให้กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง 
 2. หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลเป็นผู้เสนอขอให้บุคคล ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รับทุนตามแบบคำขอรับทุน 

3. ส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 4. คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารการขอรับทุน การสัมภาษณ์ และการดู
สภาพจริง การพิจารณาของคณะกรรมการในการสนับสนุนกองทุน ถือว่าสิ้นสุด 
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนภายในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 

ประเภทที่ 5 

(ต่อหน้า 2) 
 



๘ 
 
จำนวนเงินสนับสนุน 
 1. ประเภทบุคคล ครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน สถานศึกษา 
สนับสนุนเป็นทุนในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม รายละไม่เกิน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทั้งนี้ตาม
ข้อเท็จจริงของโครงการ นวัตกรรมผลงาน 
 
 2. ประเภทผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กของรัฐและเอกชน สถานศึกษาสนับสนุนเงินทุนในการ
พัฒนาผลงานนวัตกรรม รายละไม่เกิน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงของโครงการ
นวัตกรรมผลงาน 
 
 

ลักษณะการสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินให้เปล่าและคณะกรรมการจะติดตามประเมินผลงาน ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ได้รับทุนนำ
ผลงานมาจัดนิทรรศการในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 

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



๙ 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท   สนับสนุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 
 
หลักการ 
 สนับสนุนเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน (ทางการปกครอง) หรือ ชุมชน (ทางการปกครองในเขตเทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร) ที่ร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อม ดูแลเด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพติด 
มีสวัสดิการทางสังคม 
 

คุณสมบัติของหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน 
 1. หมู่บ้านหรือชุมชน จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 
 2. มีโครงสร้างการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร 
 3. มีระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการสังคม การดูแลเด็ก เยาวชน 
             ในพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 
 4. มีผลงานปรากฏในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การขอรับการสนับสนุน 
 1. ส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนและเอกสารตามที่กำหนดส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 2. คณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารขอรับการสนับสนุน การสัมภาษณ์    
การดูสภาพจริงในพื้นที่ การพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 
 3. ประกาศรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับทุนสนับสนุน จะได้รับการสนับสนุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 
และมอบทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

จำนวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินเพ่ือนำไปพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของหมู่บ้าน หรือชุมชน
โดยเฉพาะจัดกระบวนการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็งไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ตาม
ข้อเท็จจริงและแผนดำเนินการ 
 

ลักษณะเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินให้เปล่า และคณะกรรมการจะติดตามประเมินผล ตามความเหมาะสมเพ่ือนำผลงานไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

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

ประเภทที่ 6 



๑๐ 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท   สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา 
 

หลักการ 
 สนับสนุนเชิดชูเกียรติศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการของบุคคล เอกชน ที่ให้โอกาสแก่นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน ไปเรียนรู้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ในวันหยุดราชการหรือในวันเวลาที่ว่างจากการเรียน
ในสถานศึกษาตามปกติเป็นการดำเนินการด้วยวิทยาทาน จิตสาธารณะ 
คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสนับสนุน 

1.  ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีและให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ไปเรียนรู้หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
 2.  นักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนรู้ หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 3.  ศูนย์การเรียนรู้หรือสถานประกอบการได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้
นักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาจมีหลักสูตรในระยะสั้นประกอบหรือมีระเบียบข้อบังคับในการดำเนินการโดย    
ไม่มีคา่ใช้จ่ายในการเรียนรู้ 
การขอรับทุนสนับสนุน 
 1. บุคคลหรือหน่วยงานทางราชการ เอกชน เสนอรายช่ือ ศูนย์การเรียนรู้หรือสถานประกอบการตามแบบ
คำขอมีกำหนดส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 2. คณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารขอรับการสนับสนุน การสัมภาษณ์   
การดูสภาพจริงในพื้นที่ การพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 
 3. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนสนับสนุน 
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
จำนวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินเพ่ือเป็นรางวัล เชิดชูเกียรติ เพ่ือนำไปใช้เป็นกิจกรรมที่บริการแก่นักเรียน นักศึกษา      
ไปเรียนรู้หรือฝึกทักษะการประกอบอาชีพ 
 ศูนย์การเรียนรู้ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
          สถานประกอบการ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
ลักษณะการสนับสนุน 
 เป็นเงินสนับสนุนให้เปล่าและคณะกรรมการจะติดตามประเมินของความเหมาะสมเพ่ือนำผลงานไปเผยแพร่
แก่สาธารณชน 
 

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

ประเภทที่ 7 



๑๑ 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
 

หลักการ 
 สนับสนุนทุนการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชียงใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติผู้ท่ีขอรับการสนับสนุน 
 ต้องเป็นนักวิจัย/องค์กร/หน่วยงาน/มูลนิธิ/สถาบันการศึกษา 
องค์ประกอบ 

1. เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
2. มีผลงานวิจัยด้านสังคมและการศึกษา 

 

การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
1. ส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนและโครงร่างการวิจัยตามแบบที่กำหนด ส่งถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
2. คณะกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนจะพิจารณาจากเอกสารโครงร่างการวิจัยขอรับการสนับสนุน 

การสัมภาษณ์ การพิจารณาของคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนถือเป็นสิ้นสุด 
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมอบทุนสนับสนุนภายใน 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

จำนวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนทุนการทำวิจัยและพัฒนาไม่เกินทุนละ 200,000 บาท ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงและเสนอโครงร่าง
ลักษณะการวิจัย 
 

ลักษณะเงินสนับสนุน 
 เป็นเงินสนับสนุนให้เปล่า ผลงานวิจัยและพัฒนาเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 
 
 
 

ประเภทที่ 8 

(ต่อหน้า 2) 
 



๑๒ 
 
**แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

1. เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีสัมมาชีพ 
4. เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นท่ีเชียงใหม่ 

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

 
 
 
 



1๓ 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

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

ประเภท   สนับสนุนการบริหารจัดการ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
 

หลักการ 
 สนับสนุนปัจจัยการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนงานตามภารกิจหรือโครงการ แผนงานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม ่
 

คุณสมบัตผิู้ที่ขอรับการสนับสนุน 
ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ในการสนับสนุน 
 สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามโครงการที่ขอสนับสนุน โดยนำไปใช้ในงานภาคี
เชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  
 

จำนวนเงินสนับสนุน 
 สนับสนุนเงินตามเกณฑ์การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการระดมทรัพยากรการศึกษาเชิงพ้ืนที่  
จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ตามสัดส่วนที่
คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษากำหนด  
 
 

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

ประเภทที่ 9 



คณะอนุกรรมการ 11 ชุด ตรวจสอบ 
พิจารณาคำขอดูสภาพจริง สัมภาษณ์     
เพื่อเสนอแนะรายชื่อบุคคลสมควร 

ได้รับทุนตามกรอบเงินทุนที่ได้รับ 

(2 – 31 มี.ค.63) 
 

1๔ 
 

ขั้นตอนดำเนินการและการพิจารณาจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวัตถปุระสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับบริจาค/ระดมทุนจากคนเชียงใหม่  
คนละ 10 บาท/ตามจิตศรัทธา 

(1 – 31 ม.ค.63) 
 

คณะกรรมการบริหารภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
(15 คน) พิจารณากลั่นกรองและ
ให้ความเห็นผู้ที่สมควรได้รับทุน 

( 19 เม.ย. 63) 
 

 

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ 

ให้ความเห็นชอบ 

(24 เม.ย. 63) 
 

นายก อบจ.เชียงใหม่ 

พิจารณาอนุมัติและ 
ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุน 

(ภายใน 30 เม.ย. 63) 

 

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
บัญชีดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับทุน 

(ภายใน 8 พ.ค. 63) 

 

วันมอบเงินกองทุนให้ผู้รับทุน 

(8 พ.ค. 63) 

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุน 

และการยื่นคำขอรับทุน 
(1 - 29 ก.พ. 63) 

 

 

ติดตามประเมินผล 
การใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน 

 ( 9 พ.ค. – 30 ก.ย. 63) 



 


