
  
เมื่อแผนปฏิบัติการ ประจ าปี (แผนงาน กิจกรรม โครงการ) ของหน่วยงานสังกัดฝ่ายต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาจาก

ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้ว ทางงานนโยบายและแผนจะด าเนินการส่งแผนปฏิบัติ การฉบับจริงของ       
ฝ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ช่วยผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย เพ่ือส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  เตรียมเอกสารประกอบข้อมูลการเขียนขออนุมัติงาน/กิจกรรม/โครงการ ได้แก่  แผนงานที่ระบุถึง
งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ท่านต้องการขออนุมัติ ท่านสามารถขอดูได้จากหัวหน้าของท่าน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ซึ่งในแผนงาน จะมีการระบุถึงแบบแจกแจงรายรับ-รายจ่ายโดยประมาณการส าหรับงาน/กิจกรรม           
ส่วนในโครงการจะมีการระบุถึงหลักการและเหตุผล , จุดประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนการด าเนินงานและ         
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย 
 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ไปที่ MAIN MEMU  คลิกท่ีช่อง “ดาวน์โหลดเอกสาร”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิ 

ขั้นตอนการขออนุมัติงาน กิจกรรม โครงการ 
 

  

ตัวอย่างแผนงาน 



ขั้นตอนที่ 3 เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุมัติโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4  ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ และกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลกิ 

 

         (ดูข้อมูลในแผนปฏิบัติการของท่าน) (ดูข้อมูลในแผนงาน 
โครงการจากงบประมาณ
ของหน่วยงาน) 

(ระบุหน่วยงานของท่าน) 
(ระบุฝ่ายท่ีทา่นสังกัด) 

(ระบุชื่อ-นามสกลุของท่าน ใช้ค าน าหน้าว่า มิส /มาสเตอร์) 

หน้าที่ 1 

ระบุชื่อ-นามสกุลของหัวหน้างาน/
กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้นของท่าน 

ระบุชื่อ-นามสกุลของหัวหน้าแผนก
ของท่าน (ถ้ามี) 

น าเสนอเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาอนุมัติตามล าดับ ) 

ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ของฝ่ายที่ท่านสังกดั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 2 

         (ดูข้อมูลในแผนปฏิบัติการของท่าน) 
(ดูข้อมูลในแผนงาน โครงการจาก
งบประมาณของหน่วยงาน) (ระบุฝ่ายท่ีท่านสังกัด) 

หากเงินที่ใช้ในการด าเนินการเป็นเงินจาก งบประมาณโรงเรยีน
ที่โรงเรียนเป็นผู้ให้เพียงอย่างเดียว ไมต้่องกรอกรายละเอียด
ในหัวข้อ “แบบแจกแจงรายรับ”) 

รหัสย่อย หมายถึง รหัสล าดับ
รายละเอียดของรายรับ โดยใส่
รหัสงาน/กิจกรรม/โครงการ   
แล้วตามด้วย  -01 -02 ... เช่น 
6-201-01 
 

รายการรับ/จัดหา หมายถึง รายละเอียด
ที่ มาขอรายรับ เช่น  งบจัดหา  (จาก
นักเรียน / ผู้ปกครอง / ครูและเจ้าหน้าที่) 
หากไม่มี ไม่ต้องใส่ 
 

จ าแนกรายละเอียดการรับ  หมายถึง  จ านวนเงินรายรับ 
(ถ้าเป็นการจัดหา เช่น การจัดเก็บเงินเพิ่มจากนักเรียน 
ให้ บอกจ า นวนผู้ ถู ก จั ด เ ก็ บมาด้ ว ย  ยกตั ว อย่ า ง 
ค่าลงทะเบียน 100 บาท X นักเรียน 200 คน ) 
 

จ านวนเงินรับ หมายถึง ยอดรวม
ของช่องจ าแนกรายละเอียดการ
รับในแต่ละรายการ 
 

หมาย เหตุ  หมายถึ ง  กรณี
ต้องการระบุข้อมูลเพิ่มเติม 
 

รหัสย่อย หมายถึง รหัสล าดับ
รายละเอียดของรายจ่าย โดยใช้
เลขต่อจากรหัสย่อยแบบแจก
แจงรายรับ(รายการสุดท้าย) 
 

รายการ หมายถึง รายละเอียดของการใช้
งบประมาณ เพื่อใช้จ่ าย ค่าอะไร ระบุ
จ านวนให้ชัดเจน เช่น กี่คน ราคาต่อหน่วย 
 

ผู้ด า เ นินการ/หน่วยงานที่
ต้องการด าเนินการให้ เช่น 
งานจัดซ้ือ / งานโภชนาการ / 
ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น 

 

 

งบประมาณที่จะใช้ ในการด า เ นินงาน 
หมายถึง จ านวนเ งินที่จะขอใช้ส าหรับ
รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ 
 

เอกสารที่ต้องจัดท า (ใบขอสั่งซื้อ/     
ใบแจ้ งความจ านง/ใบเบิกพัสดุ ) 
ห ม า ย ถึ ง  วิ ธี ก า ร ใ ช้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย                   
มี 5 ประเภท ดังนี้ 
ระบุ “ใบขอสั่งซ้ือ” กรณี ขอเบิกเงิน
เพื่อไปด าเนินการทุกประเภท เช่น จ่าย
ค่าวิทยากร, จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง, สั่งซ้ือ,   
สั่งผลิต, สั่งซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ไม่มีให้เบิกในสต็อกพัสดุ เป็นต้น 
       “ใบแจ้งความจ านง” กรณีขอให้
หน่วยงานอื่นในโรงเรียนด าเนินการ
บา งอย่ า ง ให้  เ ช่ น  ก า รขอ ให้ ง าน
โภชนาการเตรียมอาหารว่าง/อาหาร
กลางวันให้ , การขอให้หน่วยงานอื่น
จัดท าชิ้นงาน/ผลงานบางอย่างให้ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ เป็นต้น 
        “ใบเบิกพัสดุ” กรณี ขอเบิกพัสดุ
ที่มี ในโรงเรียน  (สามารถตรวจสอบ
รายการพัสดุ ได้ที่ หน้ า เว็บไซด์ของ
โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร งาน
จัดซื้อ  
        “ใบจองรถ” กรณี มีการเดินทาง
โดยใช้รถของโรงเรียน 
 

รวมค่าใช้จ่าย  หมายถึง    
ยอดงบประมาณที่จะใช้ใน
การด าเนินงานทั้งหมด 
 

(ระบุชื่อ-นามสกลุของท่าน) 

 

 



ใบอนุมัติโครงการ 
 
ชื่อโครงการ   ประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร   รหัส   6-329 
งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับช้ัน  บุคคล 
สังกัดฝ่าย    ส านักผู้อ านวยการ 
ปีการศึกษา         2563 
ผู้เสนอขออนุมัติ   มิสรัตนา   แพรทรายสงค์ 
 

ความเห็นในการอนุมัติ 
 

หน.งาน/กลุ่มสาระฯ/ระดับชั้นบุคคล หน. แผนก........................  ผช.ผอ. ส านักผู้อ านวยการ 
...............................................  ...............................................   ................................................. 
...............................................  ...............................................   ................................................. 
.................................................  ...............................................   ................................................. 
 
ลงช่ือ.......................................  ลงช่ือ......................................  ลงช่ือ........................................ 
    (มิสรื่นจิต  ใจมั่น)            (................................................)            (มิสรื่นจิต   ใจมั่น)    
       15 สิงหาคม 2563             ............../...................../...........             15 สิงหาคม 2563  
   
ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
.................................................. 
..................................................            ผลการพิจารณา  
..................................................          อนุมัติ 
ลงช่ือ.......................................          ไม่อนุมัติ............................................... 
   (มิสวรนุช    รัตนจรัสโรจน)์     
............../................./...............              ลงช่ือ  …………………………………….............. 

                   (ภราดา ดร.ช านาญ เหล่ารักผล) 
    ผู้อ านวยการ 

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

ตัวอย่างการเขียนใบอนุมัติโครงการ 



 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

แบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามงบประมาณ 
 

โครงการประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร    รหัส    6-329   ส านักผู้อ านวยการ 
แบบแจกแจงรายรับ 

ล าดับ รายการรับ/จัดหา จ าแนกรายละเอียดการรับ จ านวนเงินรับ หมายเหตุ 
6-329-01 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการ

ครูและเจ้าหน้าที ่ 
 210,370.00  

6-329-02 ครู, เจ้าหน้าที ่ที่เข้าร่วมโครงการ  461,070.00  
6-329-03 ครูพิเศษศูนย์ดนตรี  9 คน X 6,540 บาท 58,860.00  
6-329-04 เจ้าหน้าที่ประจ ามูลนิธิ  6 คน X 6,540 บาท 39,240.00  

รวมรับ  769,540.00  
 

แบบแจกแจงรายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
เงินงบประมาณที ่
จะใหห้น่วยงานอื่น

ด าเนินการให ้

ผู้ด าเนินการ/
หน่วยงานที่ต้องการ

ให้ด าเนินการให ้

เอกสารที่ต้องจัดท า         
(ใบเบิก/ใบขอสั่งซื้อ/ใบแจ้ง
ความจ านง/ใบเบิกพัสด)ุ 

6-329-05 ค่าใช้จ่ายในการท าประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุต่อเนื่อง จ านวน 169 
คน X 6,540 บาท 
(โรงเรียนสนับสนุน คนละ 2,180 
บาท X 154 คน=335,720 บาท) 

1,105,260.00 งานจัดซื้อ ใบขอสั่งซื้อ 

 รวมงบประมาณ 1,105,260.00   
 
 

 

 ลงชื่อ ....................................................          ลงชื่อ............................................................. 
          (มิสรัตนา   แพรทรายสงค์)                                        (มิสรื่นจิต   ใจมั่น) 

                    ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                        ผช. ผอ. ส านักผู้อ านวยการ 
                      15 สิงหาคม 2563                             15 สิงหาคม 2563 
 

                                                                                อนุมัติ 
      ลงชื่อ ......................................................             ลงชื่อ ...................................................... 

          (มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์)                                                 (ภราดา ดร.ช านาญ   เหล่ารักผล)  
               ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ – การเงิน                                                             ผู้อ านวยการ 
              ............./................../..............             ............../................../..............   

 
 
 

ตัวอย่างการเขียนแบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย   

กรณี มีรายรับจากแหล่งอื่น นอกจากงบประมาณของโรงเรียน 



 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
แบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามงบประมาณ 

 

โครงการประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากร    รหัส    6-329   ส านักผู้อ านวยการ 
แบบแจกแจงรายรับ 

ล าดับ รายการรับ/จัดหา จ าแนกรายละเอียดการรับ จ านวนเงินรับ หมายเหตุ 
     
     
     
     

    
 

แบบแจกแจงรายจ่าย 

ล าดับ รายการ 
เงินงบประมาณที ่
จะใหห้น่วยงานอื่น

ด าเนินการให ้

ผู้ด าเนินการ/
หน่วยงานที่ต้องการ

ให้ด าเนินการให ้

เอกสารที่ต้องจัดท า         
(ใบเบิก/ใบขอสั่งซื้อ/ใบแจ้ง
ความจ านง/ใบเบิกพัสด)ุ 

6-329-05 ค่าใช้จ่ายในการท าประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุต่อเนื่อง จ านวน 169 
คน X 6,540 บาท 
(โรงเรียนสนับสนุน คนละ 2,180 
บาท X 154 คน=335,720 บาท) 

1,105,260.00 งานจัดซื้อ ใบขอสั่งซื้อ 

 รวมงบประมาณ 1,105,260.00   
 
 

 

 ลงชื่อ ....................................................          ลงชื่อ............................................................. 
          (มิสรัตนา   แพรทรายสงค์)                                        (มิสรื่นจิต   ใจมั่น) 

                    ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                        ผช. ผอ. ส านักผู้อ านวยการ 
                      15 สิงหาคม 2563                             15 สิงหาคม 2563 
 

                                                                                อนุมัติ 
      ลงชื่อ ......................................................             ลงชื่อ ...................................................... 

          (มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์)                                                 (ภราดา ดร.ช านาญ   เหล่ารักผล)  
               ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ – การเงิน                                                             ผู้อ านวยการ 
              ............./................../..............             ............../................../..............   

 
 

ตัวอย่างการเขียนแบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย   

กรณี มีรายรับจากงบประมาณของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว 



ขั้นตอนที่ 5  ส่งเอกสารใบอนุมัติโครงการ+แบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
งบประมาณ   ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาระบบสายงาน            ผช. ผอ. ฝ่ายธุรการ – การเงิน           ผู้อ านวยการ    
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 
ขั้นตอนที่ 6  เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติ งาน/โครงการแล้ว ทางฝ่ายธุรการ -การเงิน จะแจ้งผ่าน E-Office              
กับผู้เสนอขออนุมัติว่างาน/โครงการของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว รวมทั้งจะมีการแจ้งข้อมูลให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
และงานนโยบายและแผน รับทราบข้อมูล       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่7 ผู้เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ ต้องมาติดต่อและขอถ่ายส าเนาใบอนุมัติงาน กิจกรรม โครงการ                    
ที่ แผนกการเงิน  เพ่ือใช้ประกอบการของบประมาณ, ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้และใช้ประกอบการส่ง
สรุปผลการด าเนินงาน  
 
หมายเหตุ ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นตอน “การอนุมัติให้ด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ” เท่านั้น                    
ส่วนรายละเอียดในการเบิกจ่ายเงิน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ตัวอยา่งการแจ้งข้อมูลจากฝ่ายธุรการ-การเงิน 


