แบบ อสช.1
รหัสโครงการ/งาน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ใบเสนออนุมตั ดิ าเนินโครงการ / งาน และงบประมาณ
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ......................
สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย สำเนำแผนงำน/โครงกำร ..............................................................................................................................
สำเนำงำน/กิจกรรม
...............................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ ( มิส / มำสเตอร์ ) ..................................................................................สังกัดฝ่ ำย.......................................................
มีควำมประสงค์เสนออนุมตั ิดำเนินโครงกำร/งำน และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบตั ิงำนโรงเรี ยน ปี กำรศึกษำ.................ที่ได้เสนอไว้
งบประมาณโรงเรียน ( รายรับ )
งบประมาณโรงเรียน ( รายจ่ าย )
รำยรับจำกนักเรี ยน

รำยรับจำกร้ำนค้ำ/ภำยนอก

รำยรับอื่นๆ

รวมรายรับ................................................................... บาท
สรุป จากโครงการ/งาน/กิจกรรม มีกาไรเกิดขึน้

รวมรายจ่ าย................................................................... บาท
จานวน..........................................บาท

......................................................
.......................................................
.......................................................
(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
............./............../..............
............../............../..............
............../............../..............
ผูเ้ สนอ
หน.งำน/หน.กลุ่มสำระฯ/หน.ระดับชั้น................
หัวหน้ำฝ่ ำย..............................
แนวปฏิบัติ
1. ดำเนินกำรตำมงบประมำณประจำปี
2. เปรี ยบเทียบรำยรับ - รำยจ่ำย / กำไร
3. บำงโครงกำร/งำนที่จะต้องมีใบเสนอรำคำ
จำกร้ำนค้ำให้แนบใบเสนอรำคำ มำเพื่อ
เปรี ยบเทียบ อย่ำงน้อย 2 ร้ำน
4. ใช้งบประมำณตำมจริ งให้คุม้ ค่ำและเกิด
ประโยชน์
5. รำยละเอียดที่เสนออนุมตั ิถูกต้อง ชัดเจน
ตรวจสอบได้

.......................................................
(มิสวนิชำ สื บสุข)
............../............../..............
หัวหน้ำฝ่ ำยธุรกำร-กำรเงิน

.......................................................
(ภรำดำพัชรปกรณ์ ลังบุบผำ)
............../............../..............
ผูจ้ ดั กำร

อนุมตั ิ
.......................................................
(ภรำดำวิทยำ เทพกอม)
............../............../..............
ผูอ้ ำนวยกำร

โครงกำร/แผนงำน............................................................ งำน/ กิจกรรม............................................................................
 เงินสด

จำนวนเงิน..................................บำท

.......................................................
(........................................................)
............../............../..............
ผูร้ ับเงิน
หมำยเหตุ : กรณี รับเงินสด เอกสำรต้องยืน่ ล่วงหน้ำที่แผนกกำรเงินอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร และรับเงินได้ ทุกวันศุกร์ เวลำ 13.00 น.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ เงินทดลองจ่ำย กรณี แผนกกำรเงิน (งำนจัดซื้อ) ดำเนินกำรให้
1. จัดซื้อตำมรำยจ่ำยที่ได้รับอนุมตั ิตำม อสช.1
2. ให้มีกำรนำเสนอรำคำเปรี ยบเทียบอย่ำงน้อย 2 ร้ำน (กรณี ครู มีร้ำนให้แนบใบเสนอรำคำมำด้วย)
3. เอกสำรต้องยืน่ ล่วงหน้ำที่แผนกกำรเงินอย่ำงน้อย 5 วัน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ เบิกพัสดุสิ้นเปลือง/ของที่ระลึก (เบิกจำกพัสดุโรงเรี ยนโดยเขียนแบบฟอร์มและแนวปฎิบตั ิของโรงเรี ยนอีกครั้ง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ าย
คาชี้แจง 1. รำยละเอียดนี้เขียนเมื่อหน้ำแรกไม่พอเขียนรำยละเอียด
2. ยอดรวมรำยรับและรำยจ่ำย ให้เขียนไว้ที่หน้ำแรก
งบประมาณโรงเรียน ( รายรับ )

งบประมาณโรงเรียน ( รายจ่ าย )

แบบ อสช.1
รหัสโครงการ/งาน
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ใบเสนออนุมตั ดิ าเนินโครงการ / งาน และงบประมาณ
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...............................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ ( มิส / มำสเตอร์ ) ..................................................................................สังกัดฝ่ ำย.......................................................
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งบประมาณโรงเรียน ( รายรับ )
งบประมาณโรงเรียน ( รายจ่ าย )
รำยรับจำกนักเรี ยน

รำยรับจำกร้ำนค้ำ/ภำยนอก

รำยรับอื่นๆ

รวมรายรับ................................................................... บาท

รวมรายจ่ าย................................................................... บาท

สรุป ส่ วนต่ างทีน่ าไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
จานวน..........................................บาท
......................................................
.......................................................
.......................................................
(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
............./............../..............
............../............../..............
............../............../..............
ผูเ้ สนอ
หน.งำน/หน.กลุ่มสำระฯ/หน.ระดับชั้น................
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.......................................................
(มิสวนิชำ สื บสุข)
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(ภรำดำพัชรปกรณ์ ลังบุบผำ)
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