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( 26 ธนัวาคม 2565) 

   รัฐบาลญ่ีปุ่น 
ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจแบบใหเ้ปล่าเพื่อพื้นฐานและความมัน่คงของมนุษย ์ 

  (จีจีพี) 
สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่น ประจ าประเทศไทย 

แนวนโยบายประจ าปีงบประมาณ 2566 
แนะน าโครงการ 

 รัฐบาลญ่ีปุ่นมีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในรูปแบบของความช่วยเหลือเพ่ือการพฒันาอยา่งเป็น
ทางการ(โอดีเอ) เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  โครงการความร่วมมือทางดา้น
เศรษฐกิจแบบใหเ้ปล่าเพ่ือพ้ืนฐานและความมัน่คงของมนุษย ์ (จีจีพี)  ท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ี ก็ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของความ
ช่วยเหลือเพื่อการพฒันาอยา่งเป็นทางการ โดยโครงการจีจีพจีะเนน้ใหก้ารสนบัสนุน การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใน
กลุ่มประชาชนทัว่ไป ตามแนวคิดการเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ 
                 โครงการจีจีพีจะใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงแก่โครงการพฒันาต่างๆ ท่ีด าเนินงานโดย องคก์รท่ีไม่แสวงหาผล
ก าไร เช่น องคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) สถาบนัทางการแพทย ์ หรือสถาบนัการศึกษา โดยใหค้วามช่วยเหลือแก่
โครงการต่างๆดว้ยวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยใหโ้ครงการเหล่านั้นสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

 
ขอบข่ายในการสนบัสนุน และ คุณสมบติัท่ีเขา้เกณฑใ์นการสนบัสนุน 

(1) ขอบข่ายส าคญัในการสนบัสนุน 
นโยบายส าคญัของโครงการจีจีพ ี คือการพฒันาความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์  โครงการท่ีจีจีพีใหก้ารสนบัสนุน

จึงไดแ้ก่ โครงการต่างๆท่ีมีประโยชน์อยา่งมากต่อกลุ่มประชาชนในระดบัรากหญา้ หรือโครงการท่ีใหค้วามช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรม ซ่ึงมีความเร่งด่วนและกลุ่มเป้าหมายตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือโดยเร็ว โครงการท่ีเขา้ข่ายในการรับการ
สนบัสนุนจากจีจีพี อาทิเช่น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนหรือส่ิงก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานส าหรับสถานศึกษา การจดัซ้ือ
อุปกรณ์ทางการแพทยข์ั้นพ้ืนฐานส าหรับโรงพยาบาลหรือโครงการพฒันาท่ีมีความร่วมมือกบับริษทัเอกชนญ่ีปุ่นใน
รูปแบบของการท า CSR (Corporate Social Responsibility: กิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์รธุรกิจ ) หรือ ธุรกิจฐานปิรามิด (Base of the Pyramid: BOP)  

นอกเหนือจากโครงการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ โครงการจีจีพีมีความยดืหยุน่ในการพิจารณาโครงการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชน กรุณาติดต่อสถานทูตญ่ีปุ่นส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
 โครงการภายใตข้อบข่ายดงัต่อไปน้ี ถือวา่ไม่เขา้เกณฑท่ี์จะไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการจีจีพ ี
1) โครงการท่ีไม่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนระดบัรากหญา้ เช่น การท าวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษา  การขยาย

กิจการดา้นการบริหาร ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์รผูส้มคัรเอง เป็นตน้ 
2) กิจกรรมทางการคา้ท่ีมุ่งหวงัก าไร 

3) โครงการท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ เช่น กิจกรรมทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม และการกีฬา
ต่างๆ 

4) กิจกรรมทางการเมือง การเผยแพร่ศาสนา และกิจกรรมทางทหาร  
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5) การของบสนบัสนุนเพ่ิมเติมใหก้บัโครงการเดิมท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการจีจีพ ี

6) โครงการท่ีอยูใ่นจงัหวดันราธิวาส,ยะลา,ปัตตานีและบางพ้ืนท่ีในจงัหวดัสงขลา(เน่ืองมาจากเร่ืองความ
ปลอดภยั) 

 

(2) กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการตอ้งเป็น  “ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสงัคม”   ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวอาจตอ้งเผชิญกบัปัญหา
หรือสถานการณ์ท่ีเลวร้ายมากยิง่ข้ึนหากพวกเขาถูกละเลยและทอดท้ิง 

 
 (3)  ผูส้มคัร 

ตอ้งเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เช่น องคก์รดงัต่อไปน้ี  
1)     องคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) 
2)     องคก์รพ้ืนฐานชุมชน (ซีบีโอ) 
3)     สถาบนัทางการแพทย ์(เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามยั เป็นตน้) 
4)     สถาบนัการศึกษา (เช่น โรงเรียนรัฐบาล) 
5)     หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน (เช่น องคก์รบริหารส่วนต าบล) 

ดงัน้ี บุคคลทัว่ไป และองคก์รท่ีเก่ียวกบัดา้นธุรกิจ ไม่สามารถสมคัรได ้
 
นอกจากน้ี  
1) องคก์รท่ียืน่ใบสมคัรจะตอ้งปฏิบติังานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 2 ปี และผูส้มคัรตอ้งยืน่เอกสารงบการเงินยอ้นหลงัเป็น
ระยะเวลา 2 ปี 
2) กรณีผูส้มคัรเป็นผูป้ระสานงานขอรับการสนบัสนุน (องคก์รท่ีประสานงาน) แต่มิไดเ้ป็นองคก์รหรือหน่วยงานท่ี
ด าเนินโครงการจริง (องคก์รท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุน) จะตอ้งช้ีแจงถึงความจ าเป็นหรือประโยชน์ท่ีชดัเจนในการ
ขอรับการสนนัสนุนดงักล่าว 

 
 ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกในเบ้ืองตน้จะตอ้งน าเสนอรายละเอียดของโครงการตามท่ีสถานทูตญ่ีปุ่นร้องขอเพื่อ

ประโยชน์ในการส ารวจพ้ืนท่ีโครงการในขั้นตอนต่อไป 
   

ส าหรับองคก์รNGOญ่ีปุ่น แผนกใหค้วามช่วยเหลือแก่องคก์รพฒันาเอกชนของกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่น
เป็นผูดู้แลโครงการGrant Assistance for Japanese NGOท่านสามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://www.mofa.go.jp  
 

 
จ านวนเงินท่ีสนบัสนุน/ขอบข่าย 

(1)  จ านวนเงินสนบัสนุน 
โดยหลกัการแลว้ จ านวนเงินสนบัสนุนท่ีใหใ้นแต่ละโครงการเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10 ลา้นเยน (ประมาณ 2,800,000 

บาท) อยา่งไรก็ตาม จะพจิารณาใหค้วามช่วยเหลือไดสู้งสุดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 100 ลา้นเยนแก่โครงการท่ีไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งมากทางดา้นความมัน่คงของมนุษย ์

สถานทูตญ่ีปุ่นจะโอนเงินสนบัสนุนใหโ้ครงการท่ีไดรั้บอนุมติัโดยแบ่งเป็นสองงวดทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
โครงการและดุลยพินิจของสถานทูต 

http://www.mofa.go.jp/
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(2)  ขอบข่ายการใหค้วามช่วยเหลือ 
         กรุณาดูรายละเอียดในใบสมคัรของโครงการ 
 
(3) เง่ือนไขอ่ืนๆ   

ถา้หากโครงการท่ีขอรับการสนบัสนุน อยูใ่นช่วงระหวา่งการยืน่ (ก าลงัรอผลอยู)่ หรือก าลงัจะยืน่เพื่อขอรับการ 
สนบัสนุนจากผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายอ่ืน หรือกรณีท่ีโครงการไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนจากองคก์รอ่ืน  
หรือองคก์รของท่านเองอยูแ่ลว้ จะตอ้งช้ีแจงเงินส่วนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดงักล่าวใหท้างสถานทูตญ่ีปุ่นทราบดว้ย 
 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุน จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา 
 

ความรับผิดชอบของผูรั้บทุน 
ผูรั้บทุนตอ้งส่งรายงานการด าเนินงานในแต่ละไตรมาสและรายงานการตรวจสอบบญัชีภายนอกใหท้างสถานทูตญ่ีปุ่น 
ทราบ 

ระยะเวลาการรับสมคัร 
ปิดรับสมคัรในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2566 
(ใบสมคัรท่ีส่งมาถึงสถานทูตฯ หลงัจากช่วงเวลาท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บการพิจารณาตลอดปี  แต่จะไดรั้บการอนุมติัหรือไม่
นั้นข้ึนอยูก่บังบประมาณ)  
 

ขอ้แนะน าในการสมคัร 
เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร มีดงัตอ่ไปน้ี  

1) จดหมายปะหนา้ท่ีมีหวัจดหมายองคก์รของผูส้มคัรส่งถึงสถานทูตญ่ีปุ่น 
2) ใบสมคัร (รูปแบบตามท่ีสถานทูตญ่ีปุ่นก าหนด) 
3) เอกสารแนบตามท่ีโครงการระบุ 

กรุณาดูรายละเอียดในใบสมคัร 
4) รูปภาพแสดงขอ้มูลท่ีตั้งของโครงการและสถานการณ์ในปัจจุบนั 

กรุณาแนบรูปภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพของอาคารและ/หรืออุปกรณ์ในปัจจุบนั 
หมายเหตุ  
1)      โดยหลกัการแลว้ ใบสมคัรควรกรอกเป็นภาษาองักฤษ แต่อาจเป็นภาษาไทยได ้
2) ส่งเอกสารทั้งหมดถึงสถานทูตฯ ทางไปรษณียเ์ท่านั้น ไม่รับการส่งทางอีเมล ์ 

ถึงแมว้า่เอกสารประกอบการยืน่ทั้งหมดจะยงัไม่ครบ ผูส้มคัรควรส่งใบสมคัรในเบ้ืองตน้ก่อน แต่ตอ้งยืน่
เอกสารใหค้รบเพื่อกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนสุดทา้ยตามท่ีทางสถานทูตฯไดก้ าหนดไว ้

3)  จะไม่คืนเอกสารใดๆ ท่ีท่านไดย้ืน่มาแลว้ 
4) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรไดท่ี้เวบ็ไซตข์องทางสถานทูตฯ 

Word : http://www.th.emb-japan.go.jp/en/oda/form.doc 

PDF :  http://www.th.emb-japan.go.jp/en/oda/form.pdf  

http://www.th.emb-japan.go.jp/en/oda/cmform.doc
http://embjp-th.org/en/jtrela/form.pdf
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5) ส าหรับ 9 จงัหวดัของภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ ์
จะอยูใ่นความดูแลของสถานกงสุลญ่ีปุ่น จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

โครงการอ่ืนๆ ภายใตก้ารสนบัสนุนของจีจีพี  
นอกจากโครงการความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจแบบใหเ้ปล่าเพ่ือพ้ืนฐานและความมัน่คงของมนุษยแ์ลว้ 

รัฐบาลญ่ีปุ่นยงัใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นอ่ืนๆ ภายใตโ้ครงการจีจีพีอีกดว้ย กรุณาติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
กบัทางเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตฯ ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

1) โครงการจีจีพีรีไซเคิล : เป็นโครงการท่ีสนบัสนุนค่าขนส่งส่ิงของท่ีใชแ้ลว้ เช่น รถดบัเพลิง รถพยาบาล รถขยะ 
และโตะ๊เกา้อ้ี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนโดยองคก์รพฒันาเอกชน/หน่วยราชการทอ้งถ่ินในญ่ีปุ่นท่ีมอบ
ใหแ้ก่ หน่วยงานเอน็จีโอ/ หน่วยราชการทอ้งถ่ินในประเทศไทย  

2) โครงการจีจีพีต่อตา้นกบัระเบิด : เป็นโครงการสนบัสนุนปฏิบติัการกวาดลา้งกบัระเบิด ช่วยเหลือผูเ้คราะห์ร้าย
และใหค้วามรู้ในการหลีกเล่ียงกบัระเบิด  โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการการกวาดลา้งกบัระเบิดนั้น จะ
ไดรั้บการพิจารณาถึงความจ าเป็นในดา้น “การพฒันาชุมชน” อยา่งรอบคอบ โดยท่ีองคก์รผูส้มคัรตอ้งเคย
ปฏิบติังานกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกบัระเบิดมาอยา่งนอ้ย 3 ปี  นอกจากน้ี องคก์รผูส้มคัรจะตอ้งจดัหาแหล่ง
ทุนเพื่อรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการไดถึ้งคร่ึงหน่ึง ซ่ึงไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ท่ีโครงการจีจีพใีหทุ้นเพือ่เป็นการรับประกนัการด าเนินงานและความยัง่ยนืของกิจกรรมโครงการให้
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและเพ่ือใหต้รงกบัเป้าหมายของโครงการจีจีพีท่ีใหก้ารสนบัสนุนเพื่อความพยายามพึ่งพา
ตนเอง  
รายการดงัต่อไปน้ีจะไม่อยูใ่นขอบข่ายการสนบัสนุน เช่น ค่าใชจ่้ายบุคลากรขององคก์รผูส้มคัร (เงินเดือนท่ี
เกิดข้ึนโดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของโครงการ) และ ค่าใชจ่้ายส านกังานใหญ่ขององคก์รท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการกวาดลา้งกบัระเบิดโดยตรง 

3) โครงการไมโครเครดิต:เป็นโครงการท่ีจดัหาเงินทุนส าหรับองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรในการด าเนินโครงการ
สินเช่ือขนาดเลก็ ผูมี้สิทธ์ิสมคัรตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัสถาบนั
การเงินมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป และไดด้ าเนินโครงการสินเช่ือขนาดเลก็ท่ีมีอตัราการช าระเงินคืนไม่ต ่ากวา่ 95% ใน
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 
 

 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม : 
โครงการจีจีพี สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่น 
177 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์:  02-207-8500  
โทรสาร :  02-207-8517  

อีเมล ์:   grassroots-bg@bg.mofa.go.jp  (ติดต่อสอบถามไดท้ั้งภาษาองักฤษ, ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย) 
โฮมเพจ :  http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm                                                                                                          
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