
 
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการประเภทฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง 
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า............................................... 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... 
 

๑.  ชื่อโครงการ………………………………………………………รหัสโครงการ……………………………………………………............. 
๒.  บุคคล / หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ......................................................................................................................  
๓.  งบประมาณ    
 ๓.๑ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน) 
  งบประมาณค่าบริหารจัดการ จ านวน..............................บาท 

  งบประมาณค่าด าเนินโครงการชุมชน จ านวน..............................บาท 
 ๓.๒ แหล่งงบประมาณสมทบ ................................................จ านวน.............................บาท 
 ๓.๓ เบิกจ่ายจริง       จ านวน .......................................................................บาท 
 ๓.๔ ส่งเงินคืนกองทุน (โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน) 
  เงินเหลือจ่ายส่งคืน จ านวน .......................................................................บาท 
  ดอกเบี้ยธนาคาร    จ านวน .......................................................................บาท 
๔.  ระยะเวลาด าเนินการ           จ านวน   ...............................................เดือน................................................วัน  

 วันที่เริ่มโครงการ ............................................. วันทีส่ิ้นสุดโครงการ ...................................................... 
๕.  สถานทีด่ าเนินการ ............................................................................................................................. ................... 
๖.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 

๖.๑ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ  
 ๖.๑.๑ วัตถุประสงค์โครงการ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................................... 

๖.๑.๒ ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน) 
 คะแนนก่อนและหลังการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ิมขึ้น……………………………………….......... 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ…...............  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
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 ๖.๒ กิจกรรมการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (โปรดระบุ) 

 

๖.๒.๑ กิจกรรมการด าเนินงาน  (บรรยายสรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ ได้แก่ เนื้อหาที่อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน จ านวนและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ และรูปแบบการด าเนินโครงการ เป็นต้น) 

 ............................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ....................................................  

 ............................................................................................................................. ............................. 
 ๖.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

รายการ จ านวน (บาท) 
(๑) อัตราค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 (อัตรา xx บาท xx วัน xx คน) 

 

(๒) ค่าอาหาร (อัตรา xx บาท xx มื้อ xx คน)  
(๓) ค่าท่ีพัก (อัตรา xx บาท xx วัน xx คน)  
(๔) ค่าเดินทาง (อัตรา xx บาท xx คน)  
(๕) ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารที่ใช้อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 (อัตรา xx บาท xx คน) 

 

(๖) ค่าเอกสารคู่มือประกอบการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 (อัตรา xx บาท xx ฉบับ) 

 

(๗) ค่าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

 

 

๖.๓ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (โปรดระบุ) 
๖.๓.๑ ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
 

 

 ๖.๓.๒ แนวทางแก้ไข 
 ............................................................................................................................. .......................................... 
 ....................................................................................... ................................................................................ 

 

๖.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 

 ๖.๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน) 

 

 มีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึนในด้าน.......................................................................................................  
 สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน................ 

............................................................................................................................. .................................. 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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๗.  เอกสารประกอบรายงาน (โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน) 

 

 ก าหนดการด าเนินโครงการ  ภาพถ่ายบรรยากาศการด าเนินโครงการ  
 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  รายงานสรุปผลประเมินโครงการ (ถ้ามี) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน

ในพ้ืนที่ รอบโรงไฟฟ้า (กรณี เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการต่างจากที่ได้รับอนุมัต)ิ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………….. 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................................................  ผู้รายงาน 
              (                                         ) 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี............................................. 
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