
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ ..............................วันที ่ .............................................................. 
เรื่อง  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ..................
  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

  ตามท่ีกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ...............................ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี...................ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม..................................................................
โดยได้รับงบประมาณ...............................บาทนั้น ทางกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ...............................    
ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนได้ เนื่องจาก
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ............................................................................................... ..
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว(ใส่รายละเอียด)  
...................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ...............................................................................           

   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ลงช่ือ……………………………………………ผูร้ับผดิชอบ 
                    (....................................................)   
                       ........./…......../..........         
 
 
 
  
 

       
 
  

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 

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

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

        ลงช่ือ ………………………………………….                    

            (นางสาวสุชัญญา ปรยีานนท์) 

      รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 
 

                  อนุมัติ                ไม่อนุมัต ิ

 

ลงช่ือ …………………………………………………. 

    (นายอาวุธ  ทัศนา) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 

ลงช่ือ.......................................หัวหน้างานแผนงาน 

      (นางปัณณธร เหลืองอร่าม) 

            ......./......./....... 

ความเห็นของผู้อำนวยการ  

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ ..............................   วันที ่ .............................................................. 
เรื่อง   ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการประจำปี.............. 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………ตำแหน่ง……….……………กลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ............................... 
มีความประสงค์ท่ีจะจัดทำโครงการ……………………………………………………………กิจกรรม……………………………………………………………
ซึ่งโครงการ/กิจกรรมไม่มีตามแผนปฏิบัติการแต่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก
................................................................................................................................................... ............................................................ 
.................................................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................................................... ............................................................. 
................................................................................................................................................... ........................................................... 
................................................................................................................................................... ........................................................... 
................................................................................................................................................... ........................................................... 
 

ซึ่งจะดำเนินการในวันที่.......................................โดยขออนุมัติงบประมาณจำนวนเงิน.................................. ..บาท  
        
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

 
          ลงชื่อ ……………………………………………ผู้รับผิดชอบ 

                      
                       (....................................................) 
                                                                   
                                    ....../......./......            
  
 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

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

 

        ลงช่ือ ………………………………………….                    

            (นางสาวสุชัญญา ปรยีานนท์) 

      รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 

 

                    อนุมัติ                ไม่อนุมัต ิ

 

           ลงช่ือ …………………………………………………. 

                 (นายอาวุธ  ทัศนา) 

                  ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านลาดวิทยา 

 

ลงช่ือ.......................................หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน 

      (นางปัณณธร เหลืองอร่าม) 

            ......./......./....... 

ความเห็นของผู้อำนวยการ  

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
ที ่ ..............................   วันที ่ .............................................................. 
เรื่อง   ขออนุญาตยกเลิก โครงการ/กิจกรรม 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………ตำแหน่ง……….……………กลุ่มสาระฯ…………………………………………………… 
ไดเ้ขียนโครงการ………………………………………………………………/กิจกรรม................……………………………………….………………………. 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา..................ซึ่งตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียนจะต้องดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ในภาคเรียนที่……………….ข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจาก
............................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................  
 
          ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตยกเลิกการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามเหตุผลดังกล่าว  

        
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

ลงชื่อ ……………………………………………ผู้รับผิดชอบ 
               (....................................................) 
                                                                 ....../......./......            
 ได้ตรวจแล้วปรากฏว่ามีงบประมาณตาม โครงการ/กิจกรรม จำนวน.................................................บาท 
       

 
  

   
  

              
 

        
 
 
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
........................................................................................
........................................................................................ 
 
        ลงช่ือ ………………………………………….                    
            (นางสาวสุชัญญา ปรยีานนท์) 
      รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 

 

 
                 อนุมัติ               ไม่อนุมัติ        
 

ลงช่ือ …………………………………………………. 
      (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 

ลงช่ือ.......................................หัวหน้างานแผนงาน 
      (นางปัณณธร เหลืองอร่าม) 
            ......./......./....... 

ความเห็นของผู้อำนวยการ  
 



แผนงาน 01  
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี ………… 

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
ฝ่าย  /  งาน  /  กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................... 

1 โครงการ  ............................................. กิจกรรม..................................................... 
2 สนองมาตรฐานประกันคุณภาพของโรงเรียน                

มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ ..................................                 มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ ...................................... 
มาตรฐานที่ 3  ข้อที่ ..................................                  

   3  สนองกลยุทธ์ 
      3.1  สนองกลยุทธ์ ระดับ สพฐ. ข้อที่ .................. 

 
3.2  สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) ข้อที่ ....... 

 
4.  หลักการและเหตุผล 
 

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

5.  วัตถุประสงค์  
  1. ............................................. 

      2. ............................................. 
      3. .............................................  

  
6.  เป้าหมาย      เชิงปริมาณ    ............................................. 
                      เชิงคุณภาพ   ............................................. 
 

7. ผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)     
 ............................................. 
 
 

8.ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
หลักความพอประมาณ 
............................................. 

เงื่อนไขคุณธรรม 
............................................. 

หลักภูมิคุ้มกัน 
............................................. 

เงื่อนไขความรู้ 
   .............................................  

หลักการมีเหตุผล 
............................................. 
 

 
 
นำสู่สมดุลอย่างม่ังคงและยั่งยืนใน 4 มิติ คือ 
 

ด้านสังคม 
............................................. 

ด้านเศรษฐกจิ 
............................................. 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
............................................. 

ด้านวัฒนธรรม 
............................................. 



9. ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน (P)    
2.เสนอโครงการและแผนงานแก่ผู้บริหาร    

3.ดำเนินการตามแผนที่กำหนด (D) 
- 

  
 

 

 

4.ประเมินผล (C) 
- ประเมินกิจกรรม 
 

หลังจากดำเนิน
กิจกรรมเสร็จ 
 

  

5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
- คณะกรรมการประชุมสรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ภายใน 7 วันหลัง
ดำเนินกิจกรรม
เรียบร้อย 

  

 
10. งบประมาณดำเนินการ   เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน..................................บาท     
      เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน....................บาท    เงินสมาคม  จำนวน........................บาท     
      เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน..................................บาท     เงินอ่ืนๆระบุ.......................จำนวน..........................บาท      
 

11.ตัวชี้วัดความสำเร็จ(ตัวช้ีวัดมาจากเป้าหมายเชิงปริมาณ เกณฑ์การประเมินมาจากเป้าหมายเชิงคุณภาพ)  

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.    
2.   
3.   
 
 
12.ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม  
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 
 
    ..............................................     .................................................. 
             (....................................................)                   ( นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์) 
              รองผู้อำนวยการฝ่าย......................                         รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

.................................................. 
      ( นายอาวุธ    ทัศนา  ) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านลาดวิทยา 

 
 
รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ลำดับ

ที ่
รายการ ประมาณการ 

จำนวน
หน่วย 

ราคา/หน่วย - จำนวนเงิน - 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
       

รวมทั้งสิ้น   
 
 



แบบขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 
ภาคเรียนที่ …………ปีการศึกษา……………. 
วันท่ี …………. เดือน………………………พ.ศ……….. 

 
 

            เรื่อง  ขออนุญาตดำเนนิงานตามโครงการ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 ด้วยฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ …………………………………………………ได้เสนอโครงการ/กิจกรรม และได้รับการ 
อนุมัติในแผนปฏิบตัิการประจำปีแล้ว  จึงขออนุญาตดำเนินการดังรายละเอยีดต่อไปนี ้

 1. ช่ือโครงการ ……………………………………………………………...กิจกรรม…………………………………………………………………… 
 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน …………………………………………………วันเวลาที่ต้องใช้วัสดุ...........................………………….. 
 3. ลักษณะของกิจกรรม         กิจกรรมต่อเนื่อง        กิจกรรมใหม่ 3 
 4. งบประมาณดำเนินการ     ครั้งท่ี 1      ครั้งท่ี 2       ครั้งท่ี 3       ครั้งท่ี …………………… 
               งบประมาณที่ไดร้ับ….........................บาท งบประมาณที่เหลือในการดำเนินกิจกรรมครั้งท่ีผ่านมา...........................................บาท 
                       เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนเงินท่ีขอใช้ในครั้งนี้..........................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ………............บาท 
                    เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนเงินท่ีขอใช้ในครั้งนี้..........................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ............................บาท 
                    เงินสมาคม จำนวนเงินท่ีขอใช้ในครั้งนี้..............................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ...............................บาท  
                    เงินรายได้สถานศึกษา จำนวนเงินท่ีขอใช้ในครั้งนี้.......................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ............................บาท 
                    เงินอ่ืนๆระบุ.......................จำนวนเงินท่ีขอใช้ในครั้งนี้.......................บาท จำนวนเงินที่เหลือ.....................บาท 
      6. สถานท่ีดำเนินการ……………………………………………………………..……………………………………………………………… 
    พร้อมได้แนบ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน บันทึกข้อความ อื่น ๆ ……………………….…….………….. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       ลงช่ือ   ……………………………                        ลงช่ือ ……………………………                   ลงช่ือ …………………………………  
                    (…………………………………..)                      (…………………………………)                         (…………………………………)       
                      ผู้รับผดิชอบ                                   หัวหน้างาน/กลุ่มสาระฯ                      แผนงานฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ                       
    

  ความเห็นของงานแผนงาน                                                        
     มี โครงการตามแผนปฏิบตัิการ โครงการที่.........หน้าที่.......... 
                ไม่มี โครงการตามแผนปฏบิัติการ 
                เสนอโครงการเพิ่มเติม 
                สมควร พิจารณาอนุมัติ 
 ไมส่มควร พิจารณาอนุมัติ เพราะ........................................................................................................................ ............... 
 
 
 

แผนงาน 02 

 



 
 
 
 
 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝา่ยงานนโยบายและแผน 
 

  เห็นสมควรพิจารณาอนุมัต ิ
  ไม่สมควรอนุมัติ เพราะ......................................................................................... 

 

                                
 

ลงชื่อ ………………………………………………… 
                                       (  นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ ) 
   รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 
      ......../........./........ 
 

  
 
 

    ลงช่ือ ………………………………………………… 
            ( นางปัณณธร   เหลืองอร่าม ) 
                  หัวหน้างานแผนงาน 
                    ......../........./........ 
 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ  
 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ..............................................................................                                                

 
            
 
         ลงชื่อ ………………………………………………… 

                                             (นายอาวุธ  ทัศนา) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นลาดวทิยา 
 



แบบรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ……………. 
 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ด้วยฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ……………………………………………….ได้จัดทำโครงการ………………………………………….………………….. 
กิจกรรม ……………………………………………………………… บัดนีไ้ดด้ำเนนิงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้เสรจ็สิ้น และสรุปผลไดด้ังนี้ 
1. งบประมาณดำเนินการ   
    เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนเงินที่ขอใช้.....................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ.....................บาท 
    เงินอุดหนุนประเภทการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนเงินที่ขอใช้…........................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ.......................บาท 
    เงินสมาคม จำนวนเงินท่ีขอใช้……….........................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ...............................บาท  
    เงินรายได้สถานศึกษา จำนวนเงินท่ีขอใช้……….......................บาท จำนวนเงินท่ีเหลือ............................บาท 
    เงินอ่ืนๆระบุ.......................จำนวนเงินท่ีขอใช้…….........................บาท จำนวนเงินที่เหลือ.....................บาท 
   ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี ้ใช้งบประมาณเกิน ………………………...บาท เนื่องจาก ........………………………………………………………....... 
2. เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม   ครู ………. คน   ตามเป้าหมาย   น้อยกว่าเป้าหมาย เพราะ ……………………..………………………. 
     นักเรียนท้ังหมด …………… คน     ระดับ ม.1  …………… คน    ระดบั ม.2  …………… คน    ระดับ ม.3  …………… คน    
         ระดับ ม.4  …………… คน    ระดับ ม.5  …………… คน    ระดับ ม.6  …………… คน  
 ตามเป้าหมาย   น้อยกว่าเป้าหมาย เพราะ ……………………………………………………………………………..………………………. 
3. การดำเนินกิจกรรม 
    3.1 ระยะเวลา  ตรงตามกำหนด    ไมต่รงตามกำหนด เพราะ …………………………………………………………………………..     
    3.2 วัตถุประสงค์  บรรลุวัตถุประสงค์  ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ เพราะ …………………………………………………………………  
 3.3 ผลการดำเนินการ(ตัวช้ีวัดความสำเร็จ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.4 ปัญหาและอุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ลงช่ือ   …………………………………….    ผู้รับผดิชอบ                   ลงช่ือ ……………………………หัวหน้างาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้       
           (………………………………………………..)                              (………………………………………………..)         
 
     ลงช่ือ …………………………………แผนงานฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ       ลงช่ือ …………………………………หัวหน้างานติดตามและประเมินโครงการ 
          (………………………………………………..)                                        ( นางสุนิษา   เอี่ยมพันธ)์   
 
                                                   ลงช่ือ ………………………….………หัวหน้างานแผนงาน 
                                                           (นางปัณณธร  เหลืองอร่าม)   

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่าย 
………………………………………..…………………………………………... 
...………………………………………………………………………………….. 
 
                          ลงช่ือ ……………………………………… 
                               (นางสาวสุชัญญา ปรยีานนท์) 
                         รองผู้อำนวยการฝ่ายงานนโยบายและแผน 

 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรยีน 
...…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
                          ลงช่ือ ……………………………………… 
                                    (นายอาวธุ  ทัศนา) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 
แผนงาน 03 



 


