อักษร TH SarabunPSK ขนำด 16

ตัวอย่ำง

(ตารางข้อ 7 อนุโลมขนาด14ได้)

กำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม

ตั้งค่ำหน้ำกระดำษ
บน 1.75 cm. ล่าง 1.5 cm.
ซ้าย 2 cm.

ขวา 2 cm.

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพทางการศึกษา (ไม่ต้องมีคำว่ำโครงกำร)
ชื่อกิจกรรม
พัฒนางานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา (ไม่ต้องมีคำว่ำกิจกรรม)
สนองนโยบำยสพฐ. ที่ 2 สนองกลยุทธ์ของ สพม. ข้อที่ 2 สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน มำตรฐำนที่ 2
แผนปีงบประมำณ 2565  ภำคเรียนที่ 2/2564  ภำคเรียนที่ 1/2565
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง  ใหม่
ลักษณะกิจกรรม  ต่อเนื่อง  ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ...................................
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอิสระ สระแก้ว
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ (งานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา) กลุ่มบริหำร... (กลุ่มสำระ/งำน…...)
1. หลักกำรและเหตุผล
ย่อหน้ำที่1 ภูมิหลังเป็นมำ…………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………….……………………………………………………………………..…………………………………….…………………
ย่อหน้ำที่2 สภำพปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
ย่อหน้ำที่3 แนวทำงกำรแก้ไข…………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………..…………………………………….…………………
(บรรยำยควำมเป็น มำ เหตุผล ปัญหำ ควำมจำเป็น ควำมสำคัญ ที่ต้ องกำรดำเนินโครงกำรนี้
พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ เพื่อแก้ไขปัญหำที่เป็นอยู่ หรือเพื่อพัฒนำสิ่งที่ดีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น)
2. วัตถุประสงค์ (มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล และชื่อโครงกำร ควรมีควำมชัดเจน ไม่
คลุมเครือ สำมำรถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลำยข้อ และต้องกำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรว่ำต้องกำรอะไร)

3. เป้ำหมำย
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ (ต้องวัดได้เป็นรูปธรรม/ระบุจำนวน)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อระบบการดาเนินงานของงานวิเคราะห์และจัดทาแผนฯ ร้อย
ละ 80
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
งานวิเคราะห์และจัดทาแผนฯ มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. วิธีดำเนินกำร / ขั้นตอนดำเนินงำน
ปี 2564
กิจกรรม

กิจรรมพัฒนำงำนวิเครำะห์และ
จัดทำแผนของสถำนศึกษำ
4.1. ขั้นวำงแผน (Plan)
1. การวางแผนการดาเนินการ เช่น
แต่งตั้งกรรมการ /ขออนุมัติ
โครงการ
2. การดาเนินงานตามแผน เช่น
การจัดเตรียมงานเอกสารอุปกรณ์

ปี 2565

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
.
.

ลูกศรอยู่ตรงกลำงข้อนั้นๆ

4.2. ขั้นปฏิบัติ (Do)
ปฏิบัติโครงการตามตาราง
กาหนดการ เช่น การสัมมนา
การฝึกอบรม การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
1 ...........................................
2 ...........................................

4.3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน

4.4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act)
สรุปผลการดาเนินงานและ
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

5. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564 (ใส่เวลำตำมที่ดำเนินกำรจริง แค่เดือนและพ.ศ.)
6. งบประมำณ เงินอุดหนุน 8,750 บำท

7. กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

1.
2.

วัสดุสานักงาน
ค่าซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์
อาหารว่างประชุม
(50คนx30บาท)
เข้าเล่มเอกสาร
(5เล่มx150บาท)
รวม

3.
4.

ทศนิยมสองตำแหน่ง จัดตัวเลขชิดขวำ รวมตัวหนำ

เงินงบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำครุภัณฑ์

เงินอุดหนุน
รำยหัว
ค่ำวัสดุ
1,500.00
1,500.00

เงินเรียน
ฟรีฯ

เงิน
รำยได้ฯ

รวม
1,500.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

750.00

750.00

750.00

8,750.00

8,750.00

7,250.00

1,500.00

8. ระดับควำมสำเร็จ (สอดคล้องกับข้อ3 เป้ำหมำย)
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

วิธีกำรประเมิน
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักเรียนต่อระบบการดาเนินงานของงาน
นโยบายและแผนงาน

เครื่องมือ
แบบประเมินความพึงพอใจ

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (หลังสิ้นสุดโครงกำรจะได้รับอะไร สอดคล้องกับข้อ2 วัตถุประสงค์)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในทุก ๆ ด้าน

ผูเ้ สนอกิจกรรมมีมำกกว่ำ 1 ท่ำนได้

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอกิจกรรม
(นายอิสระ สระแก้ว)
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้ำกลุ่มสำระ/งำน
(นายอิสระ สระแก้ว)
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงกำร
(................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(.......................................)
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำร...............

ควำมคิดเห็นหัวหน้ำงำนวิเครำะห์นโยบำยและ
จัดทำแผนสถำนศึกษำ

ควำมคิดเห็นรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำร
งบประมำณ

 เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ
 อื่นๆ
..............................................................

 เห็นควรพิจำรณำอนุมัติ
 อื่นๆ
......................................................................

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

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

ลงชื่อ...................................................
(นายอิสระ สระแก้ว)
…..…./………/…….

ลงชื่อ...................................................
(.......................................)
…..…./……....…./…..…

 อนุมัติ
 อื่นๆ..........................................................
......................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางเตือนใจ ปิ่นนิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
…..…./……..…/……...

ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยละเอียดพัสดุ

(ค่ำวัสดุ)
พส.ศบ. 2
แผ่น 1

รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะขอซือ้ หรือจ้าง (วัสดุและครุภัณฑ์)
พัฒนางานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา
กิจกรรม
กลุม่ สาระการเรียนรู้ /งาน
วิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่
1/2565
เลขทีข่ อซือ้
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ลาดับ

จานวน หน่วย
ชื่อและลักษณะของพัสดุ

1 กล่องใส่เอกสาร
2 ตระกร้าลวด
3 แฟ้มสันกว้าง

ขนาด

1 ช่อง
3 ชั้น
3 นิ้ว

ดา
ฟ้า
น้าเงิน

ลงชื่อ

2
2
3

จานวนเงินที่ขอซื้อในครั้งนี้

 ราคาโดยประมาณ

 ราคาท้องตลาด

สี

รวมเงินแผ่นที่ 1 (ตัวอักษร)

 ราคามาตรฐาน
 ราคาทีเ่ คยซื้อ
หลังสุด(ใน 2 ปี
งบประมาณ)

ราคาต่อหน่วย

ชิ้น
อัน
แฟ้ม

95.00
255.00
90.00

(เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ผู้ขออนมัตจิ ัดซื้อ/จัดจ้าง ลงชื่อ

(นายอิสระ สระแก้ว)
ด้ตรวจสอบรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์และแนบรายละเอียดประกอบเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

พัสดุกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน
(นางสาวแสงระวี โคตรหานาม)

ราคารวม

190.00
510.00
270.00
970.00

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน
(นายอิสระ สระแก้ว)

ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยละเอียดพัสดุ

(ค่ำใช้สอย)
พส.ศบ. 2

รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะขอซือ้ หรือจ้าง (ค่าใช้สอย)
พัฒนางานวิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา
กิจกรรม
กลุม่ สาระการเรียนรู้ /งาน
วิเคราะห์และจัดทาแผนของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่
1/2565
เลขทีข่ อซือ้
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ลาดับ

จานวน หน่วย
ชื่อและลักษณะของพัสดุ

ขนาด

รวมเงินทัง้ สิน้ (ตัวอักษร)
ลงชื่อ

จานวนเงินที่ขอซื้อในครั้งนี้

 ราคาโดยประมาณ

 ราคาท้องตลาด

สี

1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าอาหารว่างประชุม
2 (50คน x 30 บาท)
3 ค่าเข้าเล่มเอกสาร ( 5เล่มX150บาท)

 ราคามาตรฐาน
 ราคาทีเ่ คยซื้อ
หลังสุด(ใน 2 ปี
งบประมาณ)

ราคาต่อหน่วย

1

30.00

1,500.00

5

เล่ม

150.00

750.00
-

(นายอิสระ สระแก้ว)
(นายอิสระ สระแก้ว)
พัสดุกลุ่ มงาน/กลุ่ มสาระ ได้ตรวจสอบรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์และแนบรายละเอียดประกอบเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวแสงระวี โคตรหานาม)

5,000.00

คน

(เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

พัสดุกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

5,000.00

50

ผู้ขออนมัตจิ ัดซื้อ/จัดจ้าง ลงชื่อ

ลงชื่อ

ราคารวม

7,250.00
หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน

