
ข้อมูลทั่วไป 

 
(แบบ สค. ๐๑) 

แบบขอรับเงินอุดหนุน  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    

โปรดกรอกข้อความแสดงความจ านงเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

๑.  

  ๑.๑ ชื่อองค์กร.........ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน.......…………………............................................…….........…… 
  ที่ตั้ง…………….หมู่ที…่..…ต าบล….....................…….อ าเภอ…………….....……….จังหวัด……....….…………..…..… 
 รหัสไปรษณีย์…………………………………………………………………………………… 

 ๑.๒  ชื่อหัวหน้า/ประธานองค์กร 
       (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ )……………………………………………………….......….......…………อายุ…………………ป ี
   โทรศัพท์…....…………………………………….….……… โทรสาร …………….…………………………………………… 

 ๑.๓ องค์กร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ..……………………….…..…....  จ านวนสมาชิกในปัจจุบัน…………………..คน 
 ๑.๔  องค์กร/กลุ่ม/สมาคม/ชมรมของท่านมีโครงสร้างคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี    อายุการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ /คณะท างาน.......................................   ปี 
                มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ/คณะท างานตามวาระครั้งล่าสุดเมื่อ................................ 
 ๑.๕ มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานหรือไม่ 
 ไม่มี มี  ปีละ..................................  ครั้ง 

 ๑.๖ วัตถุประสงค์/ภารกิจของการจัดตั้งองค์กร คือ 
๑.๖.๑………………………………………………......................………………………………………………………………..…….. 
๑.๖.๒……………………………………………………………......................…………………………………………………………. 
๑.๖.๓…………………………………………………………………………..................................................................……. 
๑.๖.๔…………………………………………………………………………..................................................................……. 

 ๑.๗ องค์กร มีแผนการจดัโครงการ/กิจกรรม ด้านสตรีและครอบครวั ในปี ๒๕61 หรือไม ่
                   มี                   ไม่มี 

          ถ้ามี  จ านวน…………………… โครงการ/กิจกรรม    ได้แก่ 
 ๑.๗.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......................................................มีก าหนดด าเนินการเมื่อ....................  

 ๑.๗.๒ ชื่อโครงการ/กิจกรรม..................................................... ....มีก าหนดด าเนินการเมื่อ.................... 

 ๑.๗.๓ ชื่อโครงการ/กิจกรรม..................................................... ....มีก าหนดด าเนินการเมื่อ.................... 

 



ข้อมูลโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 

 

(แบบ สค. ๐๑) 

- ๒ -      

 

๒.   
 
 ๒.๑ ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………...................… 

๒.๒  หลักการและเหตุผล / ความส าคัญของปัญหา 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................ ....................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................................... ............... 

 ๒.๓ วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๒.๓.๑……………………………………………………………..…………………………….....................……………….………… 
 ๒.๓.๒………………………………………………………….……………………….....................…………………….…………… 
 ๒.๓.๓………………………………………………………………………………….....................……………………..…………… 
 

๒.๔  กลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔.๑   ประเภทกลุ่มเป้าหมาย........................................................................... .................................. 

๒.๔.๒ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ    แบ่งเป็น   หญิง……............ คน    ชาย………...........คน 

รวมจ านวน............................................คน ...................................................ครอบครัว  

 ๒.๕ สถานที่จัดกิจกรรม  ................................................................................................................................
ต าบล.....................................................อ าเภอ.....................................จังหวัด....................................... 

 ๒.๖ ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ (กรุณาชี้แจงให้ละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลวิเคราะห์การให้งบประมาณ เช่น  
          หัวข้อวิชา พร้อมรายละเอียดการด าเนินงาน เป็นต้น)  แนบก าหนดการ 

  ๒.๖.๑……………………………………………………………………………………..……………………………................… 
  ๒.๖.๒……………………………………………………………………………………………...............…………………………. 
  ๒.๖.๓………………………………………………………………………………………................……………………………… 
  ๒.๖.4………………………………………………………………………………………................……………………………… 

๒.๗  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่………...……เดือน………………………….พ.ศ. .…………………    

 ถึงวันที่....................เดือน............................พ.ศ.............................รวมระยะเวลา............................วัน 

        

 



 
(แบบ สค. ๐๑) 

 

- ๓ – 
 

๒.๘  งบประมาณท่ีต้องการขอรับการสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
        จ านวน……………..………………........บาท (…………..……………………………………………………………...……)  
        โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
   ๒.๘.๑ ค่าอาหาร  จ านวน ..............คน x ....................บาท x ..........มื้อ             รวม....................บาท 

๒.๘.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน...........คน x ..............บาท x ........มื้อ  รวม....................บาท 
๒.๘.๓ ค่าวิทยากร (บรรยาย)  จ านวน .......คน x ........... บาท x จ านวน.......ชม.  รวม....................บาท 
2.8.4 ค่าวิทยากร (กลุ่ม)       จ านวน .......คน x ........... บาท x จ านวน.......ชม.  รวม....................บาท 
๒.๘.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                       รวม....................บาท 
๒.๘.6 ค่าป้ายโครงการ                                                                      รวม....................บาท 
๒.๘.7 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................   รวม...................บาท 

๒.๙ ในกรณีทีก่รมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างพอเพียงผู้ขอรับ
การสนับสนุนสามารถมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  
เทศบาล หรอืไม่  ถ้ามี โปรดระบุ 

 ๒.๙.๑ การสนับสนุนงบประมาณจาก.................................................... จ านวน  ......................... บาท 
๒.๙.๒ การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุ) ......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒.๑๐  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
จ านวน……….…………………..คน/ครอบครัว 

๒.๑๑  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลทีค่าดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  
๒.๑๑.๑ …………………………………………………….........………………………………………….……………………… 
๒.๑๑.๒ ................………………………………………………………………………..…………….………………………… 
๒.๑๑๓ .................………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๒.๑๒  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ……………………………………………………...……………………………..................... 
……………………………………………………………………..……………………………...………………………..............……. 
……………………………………………………………………..……………………………...………………………..............……. 
……………………………………………………………………..……………………………...………………………..............……. 
 
 
 
 
 



 
-4- 

 

  ๒.๑๓  หากท่านด าเนินโครงการ/กิจกรรมนี้แล้วเสร็จ ท่านมีแผนในการพัฒนาต่อยอดการท างานในอนาคต
หรือไม่อย่างไร 

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

 

                                                                  ลงช่ือ……………………………….……………ผู้ย่ืนค าขอ        

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

                                                                   ต าแหน่ง…………………………..…………………. 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า องค์กร...........................................................................ตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้จัดตั้งมาแล้ว 
เป็นระยะเวลา..................ปี ..................เดือน และปัจจุบันยังได้ด าเนินกิจกรรมอยู่จริง 
 

                                                                  ลงช่ือ……………………………….……………ผู้รับรอง        

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

                                                                   ต าแหน่ง…………………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


