
แนวปฏิบัติในการด าเนนิงานขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ School ICT 
 
1.   ข้อตกลงการตัดงบผา่นระบบ school ICT โดยทั่วไป 
 -   การตัดงบประมาณประเภท เงินสมาคมฯ ไม่ต้องด าเนินการผ่านระบบ 
 
 -   การตัดงบประมาณให้  แยกด าเนินการตาม  ประเภทเงิน / ประเภทสิ่งของ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) / ร้านค้า / วิธีการ
ด าเนินการ (เบิกจ่าย/จ้าง/ซื้อ)  ถ้าไม่แน่ใจให้ถามแผนก่อนด าเนินการ 
 
 -   กรณีเบิกวัสดุกลาง  ไม่ต้องลงยอดเงิน  แต่ระบบจะไม่ยอมให้บันทึก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีเบิกวัสดุกลางอย่างเดียว ให้เลือกประเภทเงินเป็น “เงินรายได้” ลงรายการวัสดุและจ านวนตามต้องการ  
แล้วคลิกขวา เลือกค าสั่ง “จัดเก็บข้อมูล”  เสร็จแล้วท าการปิดหน้าต่างด้วยปุ่ม ปิดหน้าต่าง  ที่มุมบน
ขวามือ  ระบบจะถามว่าบันทึกหรือไม่  ให้ตอบว่า  “บันทึก” 

2. กรณีเบิกทั้งวัสดุกลางและอ่ืนๆ ที่มียอดเงิน (เฉพาะวัสดุที่ใช้เงินรายได้ฯ)  ให้ท าการลงรายการเบิกท่ีมี
ยอดเงินให้ครบก่อนแล้วคลิกขวา เลือกค าสั่ง “จัดเก็บข้อมูล”  จากนั้นจึงลงรายการเบิกวัสดุกลางตามจ านวนที่
ต้องการ  แล้วคลิกขวา เลือกค าสั่ง “จัดเก็บข้อมูล”  และบันทึกด้วยวิธีการปิดหน้าต่างด้วยปุ่ม  ที่มุมบน
ขวามือ  ระบบจะถามว่าบันทึกหรือไม่  ตอบว่า  “บันทึก” 

 
***กรณีงบรายจ่ายประจ า  ให้เลือกกลยุทธ์ =6 โครงการ =18 กิจกรรม = เลือกหมายเลขตามรายการกิจกรรมของตนเองให้ถูกต้อง 
 
***กรณีจะใช้งบอุดหนุนส ารอง 10% ให้บันทึกข้อความขออนุมัติจาก ผอ. ให้เรียบร้อย จากนั้นน าส าเนาบันทึกข้อความแนบ 
แบบขออนุมัติงบประมาณ และตัดงบผ่านระบบเลือกกลยุทธ์ =6 โครงการ =19 กิจกรรม =1  
 
***กรณีเงินรายได้ฯ งบพัฒนา  ให้ท าบันทึกข้อความขออนุมัติจาก ผอ. ให้เรียบร้อย จากนั้นน าส าเนาบันทึกข้อความแนบ 
แบบขออนุมัติงบประมาณ และตัดงบผ่านระบบเลือกกลยุทธ์ =6 โครงการ =19 กิจกรรม =2 
 
***กรณีเงินอุดหนุน งบพัฒนา  ให้ท าบันทึกข้อความขออนุมัติจาก ผอ. ให้เรียบร้อย จากนั้นน าส าเนาบันทึกข้อความแนบ 
แบบขออนุมัติงบประมาณ และตัดงบผ่านระบบเลือกกลยุทธ์ =6 โครงการ =19 กิจกรรม =3 
 
2.   ปัญหาที่พบในการตัดงบผ่านระบบ school ICT 
 - ใส่รายละเอียดไม่ครบ เช่น ประเภทเงิน / วัตถุประสงค์ของงาน 
 - ใส่รายละเอียดผิด เช่น เลือกเงินผิดประเภท / ผิดโครงการ / ผิดงานของผู้รับผิดชอบ 
 - ท าผิดเมนู เช่น ท าเมนูเบิกจ่ายแต่ต้องการจัดซื้อ  ท าเลขค าขอซื้อแต่ต้องการจ้าง 
 - ล็อคเลขค าขอไว้โดยไม่ใส่รายละเอียดหรือใส่ไม่ครบ เมื่อแผนอนุมัติค าขอก็จะผิดพลาด (ควรท าเสร็จในครั้งเดียว) 
 - พิมพ์รายการวัสดุเอง ไม่เลือกตามที่มีในรายการ ท าให้งานพัสดุไม่สามารถท าเอกสารทางพัสดุได้ 
 - ใส่เลขค าขอกระโดดข้ามไปมา  หรือล็อคเลขค าขอไว้แต่ไม่ใส่รายละเอียด 
 
*** ปัญหาทั้งหมดนี้จะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปตั้งแต่งานแผน-พัสดุ-การเงิน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่ง
จะท าให้การด าเนินงานช้าไปอีก หรือบางกรณีแก้ไขไม่ได้และต้องลบท าค าขอใหม่ท าให้เสียเวลา *** 
  



การกรอกข้อมูลเพ่ือท าค าขอซื้อ / จ้าง / เบิกจ่าย  (หน้า 1 – ข้อมลูใบขอซื้อ) 
 
***ด าเนินการผ่านระบบงานอาจารย์ประจ าวิชา  สามารถด าเนินการแทนกันได้ 
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ข้อสังเกต 
 
1.  ก าหนดเลขค าขอให้ตรงกับเมนูท่ีเลือก  โดยก าหนดตามประเภทท่ีถูกต้อง 
 

ซxxxx/59 หมายถึง ส าหรับการซื้อทุกประเภท  รวมถึงการซื้อวัสดุกลาง 
จxxxx/59 หมายถึง ส าหรับการจ้างทุกประเภท 

เช่น จ้างครูและบุคลากร  จ้างครูต่างชาติ  จ้างท าของ ค่าอาหาร-ของว่างในการ
อบรม (ไม่ว่าจะซื้อหรือจ้างท า) 

บxxxx/59 หมายถึง เบิกจ่าย  ส าหรับการจ่าย เช่น จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนในการ
ประชุม/อบรม  ค่าสาธารณูปโภค การจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างให้นักเรียนไป
ซื้อเอง 

 
***xxxx  แทนตัวเลข 4 หลัก 
***ไมแ่น่ใจให้ปรึกษาแผนงานหรือพัสดุก่อนด าเนินการ 
 
2.  ก าหนดให้ถูกประเภทกรณี  ขอซื้อ/ขอจ้าง/เบิกจ่าย 
 
3.  พิมพ์สั้นๆ ได้ใจความ เพราะยาวเกินไปไม่สามารถพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้  มีพื้นท่ีจ ากัด 
 
4.  ผู้ขอซื้อ  คือ  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / เลือกฝ่ายและหน่วยงานให้ถูกต้อง เลือกไม่ถกูต้องจะแก้ไขไม่ได้ต้องลบ
แล้วท าค าขอใหม่ 
 
5.  วงเงินท่ีซื้อไม่ต้องใส่ 
 
6.  เลือกประเภทเงินให้ถูกต้อง  ท าค าขอได้ครั้งละ 1 ประเภทเงิน  /  กรณีซื้อวัสดุกลางให้เลือกเป็น เงินรายได้ฯ 
 
7.  บอกก าหนดการท่ีจะใช้หากเร่งด่วน  และต้องการของภายในกี่วัน  การท าค าขอควรขอล่วงหน้า 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 
8.  บอกจ านวนนักเรียน หรือ ครู  ท่ีได้รับผลประโยชน์จากการท ากิจกรรมนี้ 
 
9.  พยายามใส่ราคาสินค้าท่ีใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด หรือตรวจสอบราคาท่ีพัสดุก่อนด าเนินการ 
  



การกรอกข้อมูลเพ่ือท าค าขอซื้อ / จ้าง / เบิกจ่าย  (หน้า 2 – รายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง) 
 
 

 
 
ข้อสังเกต 
 
1.  เลือกและก าหนดการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
2.  ก าหนดรายการที่จะซื้อ / จ้าง / เบิก 
 - กรณีซื้อ กดเลือกรายการท่ีหลอดไฟ (ตรงเลข 3.)  เท่านั้น  ห้ามพิมพ์เอง – ถ้าไม่มีใหแ้จ้งงานพัสดุ 
 - กรณีจ้าง / เบิก ให้พิมพ์เองโดยละเอียดแต่อย่ายาว  ถ้าเป็นของเดือนไหนให้บอกด้วยโดยใช้ตัวย่อ 
 
3.  ส าหรับเลือกรายการท่ีจะซื้อท้ังวัสดุและครุภัณฑ์ 
 
4.  ตรวจสอบอีกคร้ังว่ายอดเงินเกินที่ขออนุมัติไว้ในแผนหรือไม่  เพราะยอดในแผนคือรวม VAT แล้ว หรือไม่มี VAT 
แล้วแต่กรณี 
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แนวทางการด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
 
1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมด าเนินการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย ผ่านระบบ School ICT 
 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าเอกสารขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย (พิมพ์เฉพาะหน้าหลัง) ส่งในตะกร้าหน้าห้องแผน และ
กรอกรายละเอียดในสมุดทะเบียน 
 

เลขที่ค าขอ งาน/กลุ่มสาระฯ ผู้รับผิดชอบ เรื่อง จ านวนเงินรวม 
ซ0001/59 นโยบายและแผน นันทิดา จัดท าแผนปฏิบัติการ 2,000 

 
3. เจ้าหน้าที่แผนด าเนินการอนุมัติเอกสารขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย ผ่านระบบ SchoolICT  และพิมพ์เอกสาร 
หน้าแรก จากนั้นเจ้าหน้าท่ีแผนจะน าเอกสารวางไว้ในตะกร้าเอกสารต้องแก้ไข  และผู้ขออนุมัติต้องมาติดตาม 
ลงนามให้ครบถ้วน 
***แผนจะอนุมัติงบทุกวนัจันทร์ และ  พฤหัสบด ี
 
4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรับคืนเอกสารขอจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย เพื่อน าไปลงนามผู้รับผิดชอบ + หัวหน้างานหรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ + เจ้าหน้าที่แผนงานกลุ่ม ให้เรียบร้อย  แล้วจึงน าส่งในตะกร้าหน้าห้องแผนอีกครั้ง (ลงวันท่ีส่ง
และชื่อผู้ส่งในสมุดทะเบียนอีกครั้ง โดยลงวันท่ีส่งครั้งท่ี 2 ในรายการท่ีเขียนส่งไว้ตั้งแตแ่รก  ในช่องหมายเหตุ 
 

หมายเหต ุ
12 พ.ย. 58 

 
5. เจ้าหน้าที่แผนลงนามและเสนอรองฯ งบประมาณ  เสนอ ผอ. ลงนามตามล าดับ 
 
6. เจ้าหน้าที่แผนรับคืนเอกสารท่ีผ่านการอนุมัติจาก ผอ. แล้วส าเนาคืนผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
(ส่งคืนในแฟ้มแขวนสีส้มบนเคาน์เตอรห์น้าห้องแผนงาน) 
 
 จากนั้นแผนจะส่งเอกสารต่อให้งานพัสดุ  ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไปติดต่อรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง/เบิกจ่าย
ท่ีงานพัสดุ 
 
 


