
 
 

 

 

 
 

(แบบ สค. 03)  

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจ าปี ……… 

1. ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สค.   ………………………………...………………….…………………….…. 
    ที่อยู่ เลขที่..............................หมู่ที่.......................ถนน..........................................ต ำบล............. ........................ 
    อ ำเภอ....................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
    โทรศัพท์.........................................โทรสำร..............................................อีเมล....................................................  

2. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................. ............ 

3. วันที่ท าสัญญา กับ  กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว            วันที่...................................... 
   ส ำนักงำน พมจ. จังหวัด..................................        วันที่...................................... 
   ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรแีละครอบครัว จังหวัด...................วันที่..................................... 

4. วัตถุประสงค์โครงการ 
 4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.4 ................................................................ .......................................................................................................  

5. ประเภทและจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
     เด็กและเยำวชน   หญิง........................คน ชำย.......................คน  รวม………………………คน 
  สตรี   หญิง........................คน ชำย...........-...........คน  รวม………………………คน 
  ผู้สูงอำยุ   หญิง........................คน ชำย.......................คน  รวม………………………คน 
  พ่อแม่/ผู้ปกครอง  หญิง........................คน ชำย.......................คน  รวม………………………คน 
  คณะท ำงำน ศพค.  หญิง........................คน ชำย.......................คน  รวม………………………คน 
  ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ หญิง........................คน ชำย.......................คน  รวม………………………คน 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... หญิง........................คน ชำย.......................คน  รวม………………………คน 

            รวมทั้งสิ้น  หญิง......................คน ชาย......................คน  รวม........................คน     

6. สถานที่จัดกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

7. ระยะเวลาจัดกิจกรรม จ ำนวน...............วัน คือ วันที่........................................ถึง............... ................................ 

8. งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
8.1 งบประมำณจำกกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ....................... จ ำนวน.................................บำท 
8.2 งบประมำณจำก...................................................................................  จ ำนวน.................................บำท 

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)....................................................... .................. จ ำนวน.................................บำท 
 

/9. รูปแบบ ... 
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9. รูปแบบการจัดโครงการ/ขั้นตอนกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยละเอียด (ระบุรำยละเอียดกิจกรรมตำมก ำหนดกำร
โดยละเอียด เช่น ให้ควำมรู้เรื่องอะไร มีกำรแบ่งกลุ่มท ำอะไร มีสรุปกำรเรียนรู้อย่ำงไร เป็นต้น) 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. การจัดกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานของท่าน สอดคล้องกับกรอบกิจกรรมที่ สค. ก าหนดในข้อใด 
        กรอบกิจกรรมที่ 1 ........................................................................ ........................................................... 
        กรอบกิจกรรมที่ 2 ...................................................................... ............................................................. 
        กรอบกิจกรรมที่ 3 .............................................................. ..................................................................... 
        กรอบกิจกรรมที่ 4 ................................................................. .................................................................. 
        กรอบกิจกรรมที่ 5 .............................................................. ..................................................................... 
        อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................... .......................................................... 

11. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์อย่างไร (เชิงคุณภาพ) 
      (มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้ำหมำยเมื่อสิ้นสุดโครงกำร ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงไร) 

11.1 ............................................................................................. .................................................................. 
11.2 ................................................................................................ ............................................................... 
11.3 ............................................................................................................................. .................................. 
11.4 ............................................................................................................................................................. .. 
11.5 ............................................................................................................................. .................................. 

12. ผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        ไม่มีกำรติดตำมประเมินผล 
        มีกำรติดตำมประเมินผล  โดย 
    ใช้แบบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรม 
    ใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรจัดกิจกรรม 
    สังเกตจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และบันทึกผล 
    กำรลงพ้ืนที่/เยี่ยมบ้ำน และบันทึกผล 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................  
 

/13. องค์กร/กลุ่ม/... 
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13. องค์กร/กลุ่ม/หน่วยงานของท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน วิธีการแก้ไขปัญหา 
13.1 
 
 

13.1 

13.2 
 
 

13.2 

13.3 
 
 

13.3 

13.4 
 
 

13.4 

14. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
14.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14.4 ............................................................................................................................. ................................... 

15. กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานของท่านได้ประสานขอความร่วมมือ/ขอรับการสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ 
เพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
 ไม่ได้ขอรับกำรสนับสนุนใดๆ จำกหน่วยงำนอื่น 
 ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 
 วิทยำกร จำก........................................................................................................................... ........... 

      องค์ควำมรู้/เอกสำรเผยแพร่ จำก……………………………….………….......................…………………………… 
   งบประมำณ จำก...............................................................................จ ำนวน................................บำท 
   สถำนที่จัดกิจกรรม ของ......................................................................................................................  
      วัสดุอุปกรณ์ (เช่น เครื่องขยำยเสียง โต๊ะ เก้ำอ้ี) จำก........................................................................ .. 

        อ่ืนๆ .............................................................................................................................. .................... 
          ............................................................................................................................... ............................. 
          ........................................................................................... ................................................................. 

/16. กลุ่ม/องค์กร ... 
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16. กลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานของท่านมีแผนจะด าเนินการต่อจากกิจกรรมนี้หรือไม่ อย่างไร 
    ไม่มีแผน 
       มีแผนด ำเนินกำร ดังนี้  (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 ขอให้บรรจุโครงกำรด้ำนสตรี/ครอบครัว ไว้ในแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี....... 
 จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องโดยขยำยกลุ่มเป้ำหมำย 
 พัฒนำเป็นโครงกำรต้นแบบ/โครงกำรตัวอย่ำง 
 ต่อยอด/ขยำยผลโครงกำร 
 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอื่น 
 ด ำเนินกิจกรรมนี้ต่อไป โดยใช้งบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. .......... 
      .............................................................................................................................. .............................. 
      ............................................................................................................................. ............................... 

 

 

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

                                  ต ำแหน่ง .............................................................. 
หน่วยงำน .......................................................................... 

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

หมายเหตุ  ส่งแบบ สค. 03 ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายใน 30 วัน  
โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของปีงบประมาณ 


