ทะเบียนรับ
เลขที่........................
วันที.่ ..../........../.......
เวลา.........................

ตัวอยางใบปะหนาขออนุมัติโครงการ

บันทึกขอความ

๖

สวนราชการ วิทยาลัยนาฏศิลป โทร. ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๘๐-๘๕ โทรสาร ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๑๓
ที่ วธ ๐๘๐๕/ วันที…่ …..……เดือน.......................................พ.ศ.................
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป (ผานรองผูอํานวยการฯ ฝาย....................................................)
(ขอมูลใครทํา? โครงการอะไร? ดําเนินการอยางไร? ที่ไหน? เมื่อไหร? และงบประมาณจากไหนและเทาไร)

.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
.......................
(..................

๑

..................................
.............................)

ตําแหนง...................................................................
โดยผานการพิจารณาโครงการ ดังนี้
๑. (
(
(

) มีในแผนการปฏิบัติงานฝาย...........................................................
) จํานวนเงิน....................................................................................
) อื่น ๆ ..............................................................................................

๕. (

) เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ เพราะ
- มีในแผนปฏิบัติการฯ
- งบประมาณ จํานวน............................................บาท

๒

.......................................... ............................................
............................................................
(..........................................................)
หัวหนางานแผนและงบประมาณ

(

.

๒. (

) เห็นชอบโดยหลักการ...................................................................
จํานวนเงิน....................................................................................

(

) อื่น ๆ........................................... ............................................
............................................................................................

๓

๖. (

..........................................................
รองผูอํานวยการฯ ฝาย..........................................
๓. (
(

(

) มีในแผนการปฏิบัติงานฝาย...........................................................
จํานวนเงิน..............................................................................
) อื่น ๆ.............................................................................................

๔. (

๔

(

) มีในแผนการปฏิบัติงานฝาย............................................................
จํานวนเงิน...............................................................................
) อื่น ๆ.................................................. ........................................

๔

.............................................. .............................................
......................................................
(....................................................)
หัวหนางานพัสดุ

แสดงลําดับของการปฏิบัติ

) เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ เพราะ
- มีในแผนปฏิบัติการฯ
- งบประมาณ จํานวน...........................................บาท
- เบิกจากเงินประเภท...................................................................
) อื่น ๆ............................................................................................

๗

.................................................. ......................................
.................................................................
(............................................................)
รองผอ.วนศ. ฝายบริหาร

............................................ .............................................
......................................................
(....................................................)
หัวหนางานการเงินและบัญชี

๕

- เบิกจากเงินประเภท............................ ...............................
) อื่น ๆ.........................................................................................
........................................................................................
……………………………………………………….
(......................................................)
รองผอ.วนศ. ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

๗. (
(

) อนุมัติโดยหลักการ

๘

) ไมอนุมัติ เพราะ.................................. .............................................
……………………………………………………………..…………………………………
..........................................................................................................
..............................................................
(............................................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

ตัวอยาง

การเขียนโครงการของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ชื่อโครงการ .................................................................................................................................... ลักษณะโครงการ

๑

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

๑

คําอธิบาย
ลักษณะโครงการ .................................
โครงการใหม
เปนโครงการที่มีการดําเนินการใหม ในปงบประมาณที่ขอดําเนินการ ซึ่งไมเคยดําเนินการมากอน
โครงการตอเนื่อง

เปนโครงการที่มีการดําเนินการมาแลวในปที่ผานมา หรือมีการดําเนินการตั้งแต ๑ ปขึ้นไป และ
โครงการตอเนื่องมีระยะเวลาสิ้นสุด เชน โครงการตอเนื่อง ๒ ป, โครงการตอเนื่อง ๓ ป

โครงการประจํา

เปนโครงการที่ดําเนินการเปนปกติ, เปนประจําทุกป เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของวิทยาลัยฯ
ใหบรรลุวตั ถุประสงค

๒

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
คําอธิบาย

สอดคลอง

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒

สอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หนวยงานรับผิดชอบ ฝาย................................................................................. วิทยาลัยนาฏศิลป
แผนงาน

๓

แผนงาน
คําอธิบาย

:
:

บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ
ผลผลิต โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
 เงินรายไดของวิทยาลัยนาฏศิลป
แผนงาน

๓

เปนแผนงาน เงินงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามรายจาย ประจําปงบประมาณ..................
และแผนงาน เงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ...............
โดยใหเติม  ในชอง  ของแผนงาน,กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณ

๔

แหลงเงินงบประมาณ
หมวด
.
งบประมาณ ................................................................................................................
คําอธิบาย

แหลงเงินงบประมาณ

๔

วิทยาลัยนาฏศิลป มีแหลงเงินดังนี้ ๑. เงินงบประมาณรายจายประจําป ๒. เงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ขอ ๘ (๑) – (๑๐)
และ ๓. เงินนอกงบประมาณของวิทยาลัยฯ (เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน สมาคมผูปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลป,
เทศบาลตําบลศาลายา ฯลฯ)

๑. หลักการและเหตุผล

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

ระบุ ถึงสภาพปญหาและความจําเปนในการจัดทําโครงการขึ้นมาเพื่อแกไขปญหา (ที่มาของเรื่อง)

.

................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
๕

๒. วัตถุประสงค
๑. .....................................................................................................................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................................................................................................................
คําอธิบาย

วัตถุประสงค

๕

โครงการทุกโครงการจําเปนตองมีวัตถุประสงค เปนเครื่องชี้แนวทางในการดําเนินโครงการ โดยวัตถุประสงคจะเปนขอความที่แสดงถึง
ความตองการที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ ภายในโครงการใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งขอความที่ใชเขียนเปนวัตถุประสงคจะตองชัดเจน
ไมคลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได การเขียนวัตถุประสงคควรจะตองคํานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ หรือจะกําหนดขึ้นดวย
ความฉลาด (SMART) ดังนี้
S = Sensible (เปนไปได)
หมายถึง วัตถุประสงคจะตองมีความเปนไปได ในการดําเนินงานโครงการ
M = Measurable (วัดได)
หมายถึง วัตถุประสงคที่ดจี ะตองสามารถวัดและประเมินผลได
A = Attainable (ระบุสิ่งที่ตองการ) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตอ งระบุสิ่งที่ตองดําเนินงานอยางชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
R = Reasonable (เปนเหตุเปนผล) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดตี อ งมีความเปนเหตุเปนผลในการปฏิบัติ
T = Time (เวลา)
หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีจะตองมีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการปฏิบัติงาน

๓. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

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

(การกําหนดคาเปาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนผลผลิตสุดทายทีต่ อ งการไดรับเมื่อการดําเนินงาน
เสร็จสิ้นลง และการกําหนดคาเปาหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตที่ไดรับจากการดําเนินงานนั้น ๆ )
.

.

๔. ตัวชี้วัดของโครงการ

๖

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

คําอธิบาย

ตัวชี้วัดของโครงการ

๖

ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators เปนดัชนีชี้วัด หรือหนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น โดยเปน
หนวยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกตางของผลการปฏิบัติงานได ทั้งนี้ เพื่อสรางความชัดเจนในการ
กําหนด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
การกําหนดตัวชี้วัด ควรใหสื่อถึงผลสําเร็จของงานที่คาดหวังโดยอาจพิจารณาจาก
- ปริมาณ
เชน จํานวนของผูเขารวมอบรมที่ผานการอบรม
- คุณภาพ
เชน รอยละของผูเขารวมอบรมที่มีความรูเพิ่มขึ้น
- ความทันเวลา เชน จํานวนวันที่ใชในการดําเนินการ
- คาใชจาย
เชน รอยละของจํานวนกระดาษที่ใชในการทํารายงานลดลง

๕. วิธีดําเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
คําอธิบาย

๗

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
วิธีดําเนินการ

๗

ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานทีส่ อดรับกับวัตถุประสงค แสดงรายละเอียดของกิจกรรม มีกําหนดระยะเวลาของแตละ
กิจกรรมทีส่ มเหตุสมผล และตอเนือ่ ง หากเปนโครงการที่มีการฝกอบรมดูงาน จะตองมีกิจกรรมตอเนือ่ งที่จะสงผลตอการคุมคา
การสงเสริม และมีการกําหนดการฝกอบรม หัวขอที่จะฝกอบรม การเขียนวิธีดําเนินการ โดยการแจกแจง ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมการ
๒) ขั้นดําเนินการ
๓) ขั้นเสร็จสิ้นการทํางาน (ประเมินผล)

๖. แผนการดําเนินการ

๘

งบรายจาย/รายการ/โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

เงิน

พ.ศ. ๒๕.....

แผนปฏิบัติงาน
พ.ศ. ๒๕.....

งบประมาณ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คําอธิบาย

แผนการดําเนินการ

๘

เปนวิธีการหรือขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินงาน นิยมใชวงจรการบริหารคุณภาพ (P D C A)
- ในชอง งบรายจาย/รายการ/โครงการ ตัวอยาง เชน ๑. การวางแผน ๒. ประชุม
๓. ดําเนินการ
๔. ประเมินผล ๕. สรุปผลและรายงาน
- ในชอง สถานที่ดําเนินการ
(ใหระบุสถานที่ดําเนินการยอย ๆ ของแตละกิจกรรม)
- ในชอง เงินงบประมาณ
(ใหระบุ จํานวนเงิน)
- ในชอง เดือนของปงบประมาณ........ (ใหระบุ เดือนที่ดําเนินการ)

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
คําอธิบาย

๙

ระยะเวลาดําเนินการ

๙

ควรระบุ วันที่เริ่มตน หรือเดือนที่ เริ่มตนดําเนินโครงการ และสิ้นสุดวันที่ หรือเดือน โครงการ หรือหากไมสามารถระบุวันทีเ่ ริ่มตน
ถึงสิ้นสุดดําเนินการโครงการ ก็อนุโลม ใหระบุเปนเดือนหรือไตรมาสที่ดําเนินการ (ซึ่งการระบุระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน จะทําให
สามารถวางแผนงาน วางแผนเงินของวิทยาลัยฯ ไดดียิ่งขึ้น)

๘. สถานที่ดําเนินการ
คําอธิบาย

๑๐

สถานที่ดําเนินการ

๑๐

ใหระบุสถานทีด่ ําเนินการ
หมายเหตุ สวนสถานที่ดําเนินการในขอ ๖. แผนการดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการในขอ ๘. สถานที่ดําเนินการ

๑๑

๙. งบประมาณ
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ

เปนสถานที่ภายใตกิจกรรม เชน จัดประชุมที่ไหน, ดําเนินการที่ไหน
เปนสถานที่จุดสําคัญ (ภาพรวมทั้งโครงการ)

คําอธิบาย

งบประมาณ

๑๑

งบประมาณหรือคาใชจายของโครงการ ประกอบดวย ๑) ยอดรวมคาใชจายทั้งโครงการ ๒) คาใชจายของแตละกิจกรรม
หรือแตละชวงเวลาพรอมทั้งรายละเอียดคาใชจาย
การระบุงบประมาณหรือคาใชจายของโครงการ ระบุตามหมวดเงินพอสรุปได ดังนี้
- หมวดคาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร, คาตอบแทนนอกเวลาราชการ
- หมวดคาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยงผูเ ขารับการอบรม, คาอาหาร, คาที่พัก (กรณีพักคาง)
คายานพาหนะ, คาถายเอกสาร, คาจางพิมพเอกสาร, คาจางจัดทํารูปเลมรายงาน
*** (ถาระบุคาเบี้ยเลี้ยง ไมสมควรระบุคา อาหาร) ***
- หมวดคาวัสดุ
เชน คาวัสดุสํานักงาน คาปายไวนิล หรืออื่น ๆ (ที่ไมสามารถระบุไดใน ๒ หมวดแรก)

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ

ระบุชื่อ-สกุล ผูรับผิดชอบ/ผูเสนอโครงการ และตําแหนง

๑๑. การประเมินโครงการ
คําอธิบาย

๑๒

การประเมินโครงการ

๑๒

เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอย
ของโครงการนั้น
ขั้นตอนการประเมินโครงการ
๑. ระยะเริ่มตนโครงการ
๒. วิธีการดําเนินโครงการ (ระหวาง, สิ้นสุด)
๓. วิธีการประเมิน เชน แบบประเมิน, แบบสอบถาม
๑๓

๑๒. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................
๓. ................................................................................................................................................
คําอธิบาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๑๓

เปนการระบุประโยชนที่คิดวาจะไดจากความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เปนการระบุวาใครจะไดรับผลประโยชนหรือผลกระทบหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
หมายเหตุ นิยามศัพทของผลที่คาดวาจะไดรับ, ผลลัพธ, ความสําเร็จของโครงการ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผล
จุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจากผลกระทบ

แนวทางการเสนอขออนุมัติโครงการ
จากป ญ หาที่ พ บในการขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น งานตามโครงการฯ ที่ ผ า นมา คื อ ไม ร ะบุ ชื่ อ ของ
ผูรับผิดชอบ/ผูเสนอโครงการ, ความลาชาในการดําเนินงานตามโครงการ, ไมสามารถติดตามผลการดําเนินโครงการ,
การประเมินโครงการ รวมถึงการรายงานผลโครงการ ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ ฝายนโยบายและยุทธศาสตร

วิทยาลัยนาฏศิลป จึงไดจัดทําแบบการลงนามเพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบ ติดตามผลได
อยางรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดการเสนอขออนุมัติโครงการ ดังนี้

๑. .............................................ผูรับผิดชอบ/ผูเสนอโครงการ
(ชื่อ – สกุล ผูรับผิดชอบ/ผูเสนอโครงการ เชนเดียวกับขอ ๑๐)
ตําแหนง…………………………………….
๒. .............................................ผูเห็นชอบโครงการ
(ชื่อ – สกุล รองผูอํานวยการฝายที่รับผิดชอบ เปนผูเห็นชอบโครงการ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการฝาย............................
๓. .............................................ผูอนุมัติโครงการ
(ชื่อ – สกุล ผูอํานวยการ เปนผูอนุมัติ)
ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

