ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.
สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.ปน.๑
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

......(***ระบุชื่อโครงการ***).........
......(***ระบุชื่อฝ่ายงาน***).........
ข้อที่ …….
มฐ.ที่ …….
ข้อที่ …….
ข้อที่ …….
……....................................
..........................................
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................................ .................
................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................... .........................
......................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ............................................................................................................................. ..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๒ ....................................................................................................................................... ....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ (***หากมีเป้าหมายเพียงข้อเดียวไม่ต้องใส่ข้อ***)
๑) ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ (***หากมีเป้าหมายเพียงข้อเดียวไม่ต้องใส่ข้อ***)
๑) ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
๔. แผนการปฏิบัติงานประจาปี (วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน)

๑
๒
๓
๔

ประชุมชี้แจงคณะครู
แต่งตั้งคณะทางาน
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
๑) .............................
- ……………………..
- ……………………..
๒) .............................
- ……………………..
- ……………………..
๓) ..............................
- ……………………..
- ……………………..
๔) ..............................
๕ ประเมินโครงการ
๖ สรุปผลโครงการ
๗ รายงานผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ต.ค.

ที่

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน

๕. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ (***จานวนเงินให้ใช้ชิดขวาของตาราง ไม่ต้องใส่จุดทศนิยม***)
กิจกรรมสาคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑.
๒.
๓.

๖. งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ………………………. บาท
ที่

กิจกรรม

๑ (ตัวเลขเงินชิดขอบขวา)
๒
๓
๔
รวม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย (บาท)
ใน
นอก
ค่าตอบแทน/
วัสดุ
ปรับปรุง ครุภัณฑ์
งบประมาณ งบประมาณ
ใช้สอย
-

๔๘๖,๕๐๐

๑๙,๐๐๐

-

๒๔,๗๐๐

-

๑๐๔,๖๙๐

๖๙,๖๙๐

-

๓๑๘,๕๐๐

๓,๕๐๐

-

๔๖๗,๕๐๐
๓๑๕,๐๐๐

๒๔,๗๐๐
-

๓๕,๐๐๐
-

-

หมายเหตุ : งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ
แจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ..............................................................
- ....................................................................................
- ....................................................................................
กิจกรรมที่ ๒ ..............................................................
- ....................................................................................
- ....................................................................................
กิจกรรมที่ ๓ ..............................................................
- ....................................................................................
- ....................................................................................

จานวน .......................
จานวน ........................
จานวน ........................
จานวน .......................
จานวน ........................
จานวน ........................
จานวน .......................
จานวน ........................
จานวน ........................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๗. บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ ......................................................................................................................... ................................
๗.๒ .........................................................................................................................................................

๘. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
๑. ....................................................................................... - การสังเกต
- แบบทดสอบ
.......................................................................................... - การทดสอบ
- แบบสังเกต
๒. ....................................................................................... - การสังเกต
- แบบทดสอบ
.......................................................................................... - การซักถาม
- แบบสอบถาม
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ด้านผลผลิต (Output)
๑) ...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) .......................................................................................................................... .....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑) .....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) .....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(………………………………….)
ครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(........................................)
หัวหน้ากลุ่มบริหาร............... โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ

( นางศุภผล จุลละนันทน์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติ

(นายนพปฎล มุณีรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

