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- เค้าโครง - 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 
ประกอบด้วย 
 
    ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 
    ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
  
    ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
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 (รูปแบบ) 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…. 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ......................... 

อำเภอ.................................. จังหวัด........................................... 
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ส่วนที่  1  
 
 
 

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ......................... 

อำเภอ.................................. จังหวัด........................................... 
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คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

 

เรียน  ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................... 
 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.............................. จะได้เสนอ
ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............. ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............... 
จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. สถานะทางการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่าย 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... ณ วันที่ 30 กันยายน 25.... สถานศึกษามีสถานะ

ทางการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น จำนวน.................... บาท 
   1.1.2 เงินรายได้สะสม ทั้งสิ้น จำนวน.................... บาท 
        1.1.3 รายการกันเงินไว ้จำนวน........ โครงการ เป็นเงินทัง้สิ้น จำนวน ................... บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (25....) และปีปัจจุบัน 
  2.1 รายรับจริง ทั้งสิ้น จำนวน ................... บาท 

   2.1.1 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้  
    และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน จำนวน ................... บาท 
    1) เงินทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ  
     ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน ................... บาท 
    2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จำนวน ................... บาท 

   2.1.2 รายไดท้ี่จัดหาเอง จำนวน ................... บาท 
    1) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา จำนวน ................... บาท 
    2) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จำนวน ................... บาท 

    3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา 
     หรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรฯ จำนวน ................... บาท 
    4) เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม 
     หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ จำนวน ................... บาท 
    5) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน ................... บาท 
    6) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ................... บาท 
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  2.2 รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น จำนวน ................... บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 .......................................................... จำนวน ................... บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 .......................................................... จำนวน ................... บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 .......................................................... จำนวน ................... บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 .......................................................... จำนวน ................... บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 .......................................................... จำนวน ................... บาท 

ฯลฯ 
 

2.1 รายได ้
 

รายได้ 
รับจริง 
ปี ..…. 

ประมาณการ 
ปี ..…. 

หมายเหตุ 

ก.  รายได้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 

    1. เงินทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
       งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
       1.1 .............................................................. 
............................................................................... 
       1.2 .............................................................. 
........................................................... .................... 
       1.3 .............................................................. 
........................................................ ....................... 
       1.4 .............................................................. 
............................................................................... 
    2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา 

       2.1 .............................................................. 
............................................................................... 
       2.2 .............................................................. 
............................................................................... 
       2.3 .............................................................. 
............................................................................... 
       2.4 .............................................................. 
........................................................ ....................... 
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รายได้ 
รับจริง 
ปี ...…. 

ประมาณการ 
ปี ...…. 

หมายเหตุ 

 ข. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
    1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา 
    2. เงินที่ไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
    3. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุง 
       การศึกษา 
    4. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือ   
       กิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ 
    5. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
    6. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
    8. .....................................................................  
    9. .....................................................................  
 

   

รวมรายได้ทั้งสิ้น    
 
2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี ....... 

งบประมาณ 
ปี ....... 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์........................................................ 
   1.1 ................................................................... 
………………………………………….......................……... 
………………………………………….......................……... 
   1.2 ...................................................................  
………………………………………….......................……... 
…………………………………………….......................…... 
   1.3 ...................................................................  
………………………………………….......................……... 
…………………………………………….......................…... 
2. ยุทธศาสตร์.................................................... 
       2.1 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
………………………………………….......................……... 
      2.2 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
………………………………………….......................……...     
      2.3 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
………………………………………….......................……... 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี ....... 

งบประมาณ 
ปี ....... 

หมายเหตุ 

   3. ยุทธศาสตร์.................................................... 
       3.1 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
……………………………………….......................………... 
       3.2 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
……………………………………….......................………... 
       3.3 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
……………………………………….......................………... 
   4. ยุทธศาสตร์.................................................... 
       4.1 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
……………………………………….......................………... 
………………………………………….......................……... 
       4.2 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
……………………………………….......................………... 
………………………………………….......................……... 
       4.3 .............................................................. 
………………………………………….......................……... 
……………………………………….......................………... 
………………………………………….......................……... 
 

   

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ......................... 

อำเภอ.................................. จังหวัด........................................... 
 
 



  
แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒  ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ หน้า 9 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

ของโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ......................... 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.........................  

อำเภอ............................. จังหวัด................................ 
------------------------------------ 

 
หลักการ 

 

รายจ่ายท้ังสิ้น                                ยอดรวม  ………………. บาท 
 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ได้ ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................... 
1.1 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
1.2 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................... 
2.1 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
2.2 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
2.3 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
 

 

เหตุผล 
 

เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล 
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ………. จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….  เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) /คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .............................. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒  ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ หน้า 10 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 
ของโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ......................... 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.........................  
อำเภอ............................. จังหวัด................................ 

------------------------------------ 
 

โดยที่เป็นการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………. อาศัยอำนาจ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 11 จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......... ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ............................................. ดังนี้  

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..........  
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. …….. เป็นต้นไป 
ข้อ 3 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น …………… บาท โดยแยกรายละเอียด

ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................... 

1.1 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
1.2 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
 

2. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................... 
2.1 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
2.2 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 
2.3 ……………………………………………….................. ยอดรวม…………………  บาท 

 

ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

ของโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ......................... 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.........................  

อำเภอ............................. จังหวัด................................ 
------------------------------------ 

 

รายจา่ยทั้งสิ้น  ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
1. ยุทธศาสตร์.......................................................... ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
 1.1 กลยุทธ์ ........................................ ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
  1.1.1 โครงการ.......................................................................................... ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

        1.1.2 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น..................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

  1.1.3 โครงการ.......................................................................................... ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
.................................................................... ..........................................................................................................  
ต้ังจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

 1.2 กลยุทธ์ ........................................ ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
  1.2.1 โครงการ.......................................................................................... ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

        1.2.2 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น..................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ............................ 
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
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  1.2.3 โครงการ.......................................................................................... ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

  1.2.4 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น..................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. ................................. 
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ ..........   
 
2. ยุทธศาสตร์.......................................................... ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
 2.1 กลยุทธ์ ........................................ ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
  2.1.1 โครงการ............................................................ .............................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

        2.1.2 โครงการ......................................................................... ................. ต้ังไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น..................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... ............... 
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

 2.2 กลยุทธ์ ........................................ ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
  2.2.1 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

        2.2.2 โครงการ.................................................................. ........................ ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
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  2.2.3 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น..................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ ...... 
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

 2.3 กลยุทธ์ ........................................ ตั้งไว้รวม  ...................... บาท    แยกเป็น 
  2.3.1 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

        2.3.๒ โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. .................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 

  2.3.3 โครงการ......................................................................... ................. ตั้งไว้........................... บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น.............................................. ....................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ตั้งจ่ายจาก................................................................ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ....... - .........) 
ยุทธศาสตร์ที่ .........  กลยุทธ์ที่ .......... 
 
        2. สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ประกาศใช้แล้ว ให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เพื่อทราบ 
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(ตัวอย่างโครงการ) 
 
1.  ชื่อโครงการ ....................................................................................................................................... ........... 
 

2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 .......................................................................................................................................... ............................ 
 

3. หลกัการและเหตุผล 
 ................................................................................ ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................................. .........................................
..............................................................................................................................................................................  
 

5. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
 ...................................................................................................... ................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 ............................................................................................................................. .........................................
..............................................................................................................................................................................  

 

6.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ./เทศบาล/อบต. 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.....................................  กลยุทธ์.....................................   
............................................................................................................... ......................................................... 
 

6.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์.....................................  กลยุทธ์.....................................   

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

7. วิธีดำเนินการ 
 ................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................................................................. . 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ...................................................................... ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
 

9. สถานที่ดำเนินการ 
 ............................................................................................................................ ..........................................
..............................................................................................................................................................................  
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10.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 .......................................................................................................... ............................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

11.  งบประมาณดำเนินการ  ทั้งสิ้น............................. บาท (.......................................................) 
      รายละเอียด ดังนี้ 
     (1) ค่า..................................   จำนวน ....................... บาท 
     (2) ค่า.................................   จำนวน ....................... บาท         
                    ฯลฯ 

 

12.  การติดตามประเมินผล 
 ............................................................. .................................................................................................... .....
....................................................................................................................................................... ....................... 
 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

14.  ผู้จัดทำโครงการ 
 

 (...............................................) 
...................................................................... 

 
15.  ผู้เสนอโครงการ 

(...............................................) 
...................................................................... 

 
16.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
................................................................. ..........................................................................................  
 

(...............................................) 
...................................................................... 

 
17.  ผู้อนุมัติโครงการ 
....................................................................................................................... .................................... 
 

(...............................................) 
.................................................................... .. 


