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(17 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

รัฐบาลญี่ปุ่ น 
ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิแบบให้เปล่าเพือ่พืน้ฐานและความมัน่คงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) 

 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่ น ณ นครเชียงใหม่ 

แนวนโยบาย 
แนะน าโครงการ 

 รัฐบาลญ่ีปุ่นใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในรูปแบบของความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาอยา่งเป็น
ทางการ(โอดีเอ)  ซ่ึงโครงการความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจแบบใหเ้ปล่าเพ่ือพ้ืนฐานและความมัน่คงของมนุษย ์(คุซะโนะเนะ) 
นบัเป็นส่วนหน่ึงของโอดีเอ ท่ีมุ่งเนน้การสนบัสนุนการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจในระดบัพ้ืนฐาน รวมถึงการรักษาความมัน่คงของ
มนุษย ์คุซะโนะเนะจะใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงแก่โครงการท่ีด าเนินงานโดยองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เช่น องคก์รพฒันาเอกชน 
(เอน็จีโอ) สถาบนัทางการแพทย ์หรือสถาบนัการศึกษา ทั้งน้ี คุซะโนะเนะจะช่วยเหลือโครงการต่างๆ ดว้ยวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือช่วยใหโ้ครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ยิง่ข้ึน 
 

ขอบข่าย และ คุณสมบัติทีเ่ข้าเกณฑ์ในการสนับสนุน 
(1) ขอบข่ายส าคญัในการสนับสนุน 

เป้าหมายหลกัของโครงการคุซะโนะเนะ คือการพฒันาความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์โครงการท่ีคุซะโนะเนะใหก้าร
สนบัสนุนจึงไดแ้ก่ โครงการต่างๆ ท่ีมีประโยชน์อยา่งมากต่อกลุ่มประชาชนในระดบัรากหญา้ หรือโครงการท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรม ซ่ึงมีความเร่งด่วนและกลุ่มเป้าหมายตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือโดยเร็ว โครงการท่ีเขา้ข่ายในการรับการสนบัสนุนจากคุ
ซะโนะเนะ เช่น การก่อสร้างโรงเรียนระดบัประถมหรือมธัยมศึกษาตอนตน้ การจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทยข์ั้นพ้ืนฐานของ
โรงพยาบาล การขดุเจาะบ่อน ้ า การจดัอบรมฝึกงานและอาชีพหรือการสมัมนาเพื่อการบรรเทาความยากจน  เป็นตน้  
นอกเหนือจากโครงการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ โครงการคุซะโนะเนะมีความยดืหยุน่ในการพิจารณาโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน กรุณาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
โครงการภายใตข้อบข่ายดงัต่อไปน้ี ถือวา่ไม่เขา้เกณฑท่ี์จะไดรั้บการสนบัสนุนจากคุซะโนะเนะ 

1) โครงการท่ีไม่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนระดบัรากหญา้ เช่น การท าวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษา  การขยายกิจการดา้น
บริหาร ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของผูส้มคัรเอง เป็นตน้ 

2) กิจกรรมทางการคา้ท่ีมุ่งหวงัก าไร 

3) โครงการท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ เช่น กิจกรรมทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม และการกีฬาต่างๆ 

4) กิจกรรมทางการเมือง การเผยแพร่ศาสนา และกิจกรรมทางทหาร เป็นตน้ 

5) การของบสนบัสนุนเพ่ิมเติมใหก้บัโครงการเดิมท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนจากคุซะโนะเนะ 

 
 

 (3)  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการตอ้งเป็น  “ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและขาดความมัน่คงทางสงัคม” ท่ีอาจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายมากยิง่ข้ึนหากพวกเขาถูกทอดท้ิง 
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(4) ภูมภิาค และ จงัหวดั 
      ภายในพ้ืนท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนือคือ  เชียงใหม่  เชียงราย  ล าปาง  ล าพนู  แม่ฮ่องสอน  น่าน  พะเยา  แพร่  และ อุตรดิตถ ์ 
       
(5)  ผู้สมคัร 

ตอ้งเป็นองคก์รท่ีไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร เช่น องคก์รดงัต่อไปน้ี  
1)     องคก์รพฒันาเอกชน  (เอน็จีโอ) 
2)     องคก์รชุมชน  (ซีบีโอ) 
3)     สถาบนัทางการแพทย ์ (เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามยั เป็นตน้) 
4)     สถาบนัการศึกษา  (เช่น โรงเรียนระดบัประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา) 
5)     หน่วยราชการในทอ้งถ่ิน  (เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล) 

* บุคคลทัว่ไป และองคก์รท่ีเก่ียวกบัดา้นธุรกิจ ไม่สามารถสมคัรได ้
* องคก์รท่ีสมคัร จะตอ้งด าเนินกิจการมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2 ปี  

  
โครงการ Grant Assistance for Japanese NGO  (ความร่วมมือแบบใหเ้ปล่าแก่โครงการท่ีด าเนินการโดยเอน็จีโอญ่ีปุ่น)  เป็นโครงการ
ส าหรับองคก์รเอน็จีโอญ่ีปุ่น จะอยูใ่นความดูแลของกองสนบัสนุนเอน็จีโอ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถตรวจสอบขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์ http://www.mofa.go.jp 
 

 

จ านวนเงนิและขอบข่ายทีส่นับสนุน 
(1)  จ านวนเงนิสนบัสนุน 

โดยหลกัการแลว้ จ านวนเงินสนบัสนุนท่ีใหใ้นแต่ละโครงการจะไม่เกิน 10 ลา้นเยน (หรือประมาณ 3,000,000 บาท) หรืออาจจะ
เพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 ลา้นเยน ในกรณีของโครงการท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากทางดา้นความมัน่คงของมนุษย ์

  
(2)  ขอบข่ายการให้ความช่วยเหลอื 

คุซะโนะเนะใหค้วามช่วยเหลือ ครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) การซ้ืออุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานโครงการ 
2) การก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขนาดยอ่ม 
3) ค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการใหมี้ประสิทธิผลหรือบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ( เช่น การ

ฝึกอบรม หรือกิจกรรมส าหรับสร้างศกัยภาพหรือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้)   
4) ค่าตรวจสอบบญัชี ตอ้งมีการตรวจสอบบญัชีจากบุคคลภายนอก ส าหรับโครงการท่ีเสนอขอทุนในวงเงินมากกวา่ 3 ลา้น

เยน  (หรือประมาณ 1 ลา้นบาท) และโครงการท่ีทางสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่นฯ พิจารณาวา่จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบดงักล่าว 
 

 ความช่วยเหลือของคุซะโนะเนะจะไม่ครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี  
1) การจดัซ้ืออุปกรณ์เพ่ืองานธุรการของผูส้มคัร 
2) ค่าบริหารและค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูส้มคัร 
3) ค่าบ ารุงรักษาส่ิงของและอุปกรณ์ ไม่วา่ส่ิงของและอุปกรณ์นั้นจะไดรั้บความช่วยเหลือจากคุซะโนะเนะหรือไม่ก็ตาม 

http://www.mofa.go.jp/
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4) กองทุนเพ่ือการริเร่ิมธุรกิจใหก้บักิจกรรมในการสร้างรายไดข้องบุคคลและองคก์ร (ยกเวน้ โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกทุกคนในชุมชนโดยตรงอยา่งเท่ียงธรรม เช่น รูปแบบของสหกรณ์) 

5) การครอบครองสินทรัพยโ์ดยส่วนบุคคล (เช่น ทุนการศึกษา บา้น เส้ือผา้ เป็นตน้) ยกเวน้ กรณีฉุกเฉิน อยา่งในกรณีของการ
เกิดภยัพิบติั  

6) การจดัซ้ือท่ีดิน 
7) การวจิยั 
8) รายไดข้องรัฐบาลไทย (เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับการด าเนินงาน ค่าจดทะเบียนรถ 

เป็นตน้)  กรุณายืน่ใบเสนอราคาท่ีมิไดร้ะบุรายการเหล่าน้ี 
  

(3) เงือ่นไขอืน่ๆ   
ถา้หากโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุน อยูใ่นช่วงระหวา่งการยืน่ (หรือก าลงัรอผลการพิจารณาอยู)่ หรือก าลงัจะยืน่เพื่อขอรับการ 

สนบัสนุนจากผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายอ่ืน หรือกรณีท่ีโครงการไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนจากองคก์รอ่ืน  
หรือองคก์รของท่านเองอยูแ่ลว้ จะตอ้งช้ีแจงเงินส่วนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดงักล่าวใหท้างสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่นฯ ทราบดว้ย 
 

ระยะเวลาในการใช้งบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุน 
โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุน จะตอ้งด าเนินการเสร็จส้ิน ในระยะเวลา ไม่เกิน1 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 
 

ความรับผดิชอบของผู้รับทุน 
ผูรั้บทุนตอ้งส่งรายงานการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสและหลงัเสร็จส้ินโครงการ พร้อมกนันั้นตอ้งส่งรายงานการตรวจสอบบญัชี
จากบุคคลภายนอกใหส้ถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทราบ 
 

ระยะเวลาการสมัคร 
ปิดรับสมคัรภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
ทั้งน้ี อาจมีการขยายเวลาการเปิดรับสมคัรเพ่ิมเติมตามการพิจารณาของสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่นฯ จึงขอใหผู้ท่ี้สนใจสอบถามโดยตรง
หรือติดตามขอ้มูลทางเวบ็ไซตข์องสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่นฯ อยา่งตอ่เน่ือง  
 

วธีิการสมัคร 
เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร มีดงัตอ่ไปน้ี  

1) ใบสมคัร  
2) รูปถ่ายแสดงกิจกรรมและแผนท่ีของโครงการ 
3) ใบเสนอราคาในแต่ละรายการตอ้งไดจ้ากบริษทัหรือผูจ้  าหน่ายจ านวน 3 แห่ง (กรณีท่ีไม่สามารถหาใบเสนอราคาไดค้รบทั้ง 

3 แห่ง อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมี 2 แห่ง พร้อมทั้งระบุในใบสมคัรถึงเหตผุลและช้ีแจงความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายท่ีไดเ้สนอ
มา)  

4) รูปแบบของอาคาร ในกรณีท่ีขอความช่วยเหลือเพ่ือการก่อสร้างอาคาร 
5) รายงานการเงินหมนุเวยีนขององคก์รผูส้มคัร ยอ้นหลงั 2 ปี (เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน เป็นตน้) 
6) เอกสารแนะน าองคก์รของผูส้มคัร และกิจกรรมของโครงการ เช่น แผน่พบั และ/หรือ หนงัสือแนะน าต่างๆ 
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7) บทความจากหนงัสือพิมพท่ี์เก่ียวกบัองคก์รผูส้มคัร (ถา้มี) 
หมายเหตุ  
1)      กรุณากรอกใบสมคัรเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  
2) ส่งเอกสารทั้งหมดถึงสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่นฯ ทางไปรษณียเ์ท่านั้น ไม่รับการส่งทางโทรสารหรืออีเมล ์ 

ถึงแมว้า่เอกสารประกอบการยืน่ทั้งหมดจะยงัไม่ครบ ผูส้มคัรควรส่งใบสมคัรในเบ้ืองตน้ก่อน แต่ตอ้งยืน่เอกสารใหค้รบเพื่อ
กระบวนการพิจารณาในขั้นตอนสุดทา้ยตามท่ีทางสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ฯ ไดก้ าหนดไว ้

3)  จะไม่คืนเอกสารใดๆ ท่ีท่านไดย้ืน่มาแลว้ 
4) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรไดท่ี้เวบ็ไซตข์องทางสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่นฯ 

Word:  http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/oda/ggp_application.doc 
PDF:  http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/oda/ggp_application.pdf 

 
 

โครงการอืน่ๆ ภายใต้การสนับสนุนของคุซะโนะเนะ  
นอกจากโครงการความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจแบบใหเ้ปล่าเพ่ือพ้ืนฐานและความมัน่คงของมนุษยแ์ลว้ รัฐบาลญ่ีปุ่นยงัให้

ความช่วยเหลือทางดา้นอ่ืนๆ ภายใตโ้ครงการคุซะโนะเนะอีกดว้ย กรุณาติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีของ
สถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

1) โครงการคุซะโนะเนะรีไซเคลิ : เป็นโครงการท่ีสนบัสนุนค่าขนส่งส่ิงของท่ีใชแ้ลว้ เช่น รถดบัเพลิง รถพยาบาล รถจกัรยาน 
โตะ๊ เกา้อ้ี และบา้นชัว่คราว เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการใหโ้ดยองคก์รพฒันาเอกชน/หน่วยราชการทอ้งถ่ินในญ่ีปุ่นท่ีมอบใหแ้ก่ 
หน่วยงานเอน็จีโอ/ หน่วยราชการทอ้งถ่ินในประเทศไทย  โดยผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูติ้ดต่อเพ่ือจดัหาส่ิงของท่ีใชแ้ลว้จาก
องคก์รพฒันาเอกชน/หน่วยราชการทอ้งถ่ินในญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง 

2) โครงการคุซะโนะเนะต่อต้านกบัระเบิด : เป็นโครงการสนบัสนุนปฏิบติัการกวาดลา้งกบัระเบิด ช่วยเหลือผูเ้คราะห์ร้ายและ
ใหค้วามรู้ในการหลีกเล่ียงกบัระเบิด  โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการกวาดลา้งกบัระเบิดนั้น จะไดรั้บการพิจารณาถึง
ความจ าเป็นในดา้น “การพฒันาชุมชน” อยา่งรอบคอบ โดยท่ีองคก์รผูส้มคัรตอ้งเคยปฏิบติังานกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองกบัระเบิดมาอยา่งนอ้ย 3 ปี  ในดา้นสมรรถภาพการหาทุน   ซ่ึงองคก์รนั้นๆ สามารถท่ีจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินโครงการไดถึ้งคร่ึงหน่ึง ซ่ึงไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีคุซะโนะเนะใหทุ้น  เพื่อเป็นการ
รับประกนัการด าเนินงานและความยัง่ยนืของกิจกรรมโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน และเพ่ือใหต้รงกบัเป้าหมายของทาง
คุซะโนะเนะท่ีใหก้ารสนบัสนุนเพื่อความพยายามพึ่งพาตนเอง   
และรายการดงัต่อไปน้ีจะไม่อยูใ่นขอบข่ายการสนบัสนุน เช่น ค่าใชจ่้ายบุคลากรขององคก์รผูส้มคัร (เงินเดือนท่ีเกิดข้ึนโดย
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโครงการ) และ ค่าใชจ่้ายส านกังานใหญ่ขององคก์รท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ
กวาดลา้งกบัระเบิดโดยตรง 

3) โครงการไมโครเครดติ  :  เป็นโครงการท่ีจดัหาเงินทุนส าหรับองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรในการด าเนินโครงการสินเช่ือ
ขนาดเลก็ ผูมี้สิทธ์ิสมคัรตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัสถาบนัการเงินมากกวา่ 5 ปี
ข้ึนไป และไดด้ าเนินโครงการสินเช่ือขนาดเลก็ท่ีมีอตัราการช าระเงินคืนไม่ต ่ากวา่ 95% ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม : 
ผูป้ระสานงานโครงการคุซะโนะเนะ  

http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/oda/ggp_application.doc
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/oda/ggp_application.pdf
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สถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่  
อาคารแอร์พอร์ตบิสิเนสพาร์ค 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
โทรศพัท ์052-012-500 โทรสาร 052-012-505   อีเมล: kusanone@tm.mofa.go.jp  
โฮมเพจ: ภาษาญ่ีปุ่น http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
       ภาษาไทย http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html 
 

http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html

