
 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมนโยบำยและ
ภำรกิจของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 2. จัดท ำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยและเพิ่มประเภทวิชำ สำขำวิชำท่ีเปิดสอน
ในสถำนศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตำมควำมพร้อม
และศักยภำพของสถำนศึกษำ 
 3. กำรตรวจและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด
และด ำเนินกำรเรื่องกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 
 4. รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณเป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิชำ ส ำรวจ
ควำมต้องกำร 
 6. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนงำนและโครงกำรกำรใช้เงินงบประมำณ 
และเงินนอกงบประมำณเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 7. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 8. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข้ัน 
 9. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

แจกแบบค าขอโครงการ/สผ. 

แผนกวิชา/หน่วยงานจัดท าโครงการ/สผ. 

ฝ่ายที่สังกัดพิจารณาเห็นชอบ 

พิจารณาค าขอของแผนกวิชา/หน่วยงาน 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา 

 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาลัย 

จดท ารูปเล่มและแจกจ่าย 

สิ้นสุด 

NO 

NO 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

NO 

NO 

ผู้รับผิดชอบ 

 

หลักฐาน 

 - หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ บันทึกข้อควำม 

- หัวหน้ำแผนกวิชำ 
- หัวหน้ำงำน 

- บันทึกข้อควำม 
- แบบเสนอโครงกำร 
- แบบ สผ.1 

- รองฝ่ำยวิชำกำร - บันทึกข้อควำม 
- แบบเสนอโครงกำร 
- แบบ สผ.1 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองฝ่ำยแผนงำนฯ 

- บันทึกข้อควำม 
- แบบเสนอโครงกำร 
- แบบ สผ.1 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองฝ่ำยแผนงำนฯ 

- วำระกำรประชุม 
- ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
- โครงกำร 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองฝ่ำยแผนงำนฯ 

- วำระกำรประชุม 
- ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย 
- โครงกำร 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- บันทึกข้อควำมขออนุมัติ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- รูปเล่มแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำป ี



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 1. แจกแบบค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (โครงกำร/สผ.) ให้กับแผนกวิชำและหน่วยงำน
ภำยในวิทยำลัย 
 2. แผนกวิชำหรือหน่วยงำนจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้วส่งฝ่ำยท่ีสังกัด 
 3. ฝ่ำยท่ีสังกัดพิจำรณำแล้ว ส่งงำนวำงแผนและงบประมำณ 
 4. งำนวำงแผนและงบประมำณพิจำรณำค ำขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 5. น ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 6. น ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรวิทยำลัย 
 7. จัดท ำรูปเล่ม 
 8. แจกจ่ำยให้แผนกวิชำและหน่วยงำนภำยในวิทยำลัย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่ืองานการจัดท าแผนพฒันาสถานศึกษา 
 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 3. กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
  3.1 ศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยและควำมต้องกำรในสถำนศึกษำ 
  3.2 ศึกษำและวิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำ (SWOT) 
  3.3 ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
  3.4 ก ำหนดพันธกิจ (Mission) 
  3.5 ก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy) 
  3.6 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (KPI) 
 4. จัดท ำประชำพิจำรณ์แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 5. น ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 6. น ำเสนอขอนุมัติจำกคณะกรรมกำรวิทยำลัย 
 7. จัดท ำรูปเล่ม 
 8. เผยแพร่ภำยในและภำยนอกวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน 
พัฒนาสถานศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 
พัฒนาสถานศึกษา 

กระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาสถานศึกษา 

ประชาพิจารณ์แผน 
พัฒนาสถานศึกษา 

ขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

ขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
วิทยาลัย 

การจัดท ารูปเล่ม 

เผยแพร่ 

สิ้นสุด 

Yes 

Yes 

Yes 

NO 

NO 

NO 

ผู้รับผิดชอบ 

 

หลักฐาน 

 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

บันทึกข้อควำม 

- ฝ่ำยบริหำร 
- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 

บันทึกข้อควำม 

- คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

บันทึกข้อควำม 
โครงกำร 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

บันทึกข้อควำม 
หนังสือเชิญ 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

วำระกำรประชุม 
ร่ำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

วำระกำรประชุม 
ร่ำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
 

บันทึกข้อควำมขออนุมัติ 
แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
 

บันทึกข้อควำมขออนุมัติ 
แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่องานการจัดท าแผนพฒันาสถานศึกษา 
 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 3. กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
  3.1 ศึกษำและวิครำะห์นโยบำยและควำมต้องกำรในสถำนศึกษำ 
  3.2 ศึกษำและวิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำ (SWOT) 
  3.3 ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
  3.4 ก ำหนดพันธกิจ (Mission) 
  3.5 ก ำหนดกลยุทธ์ (Strategy) 
  3.6 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (KPI) 
 4. จัดท ำประชำพิจำรณ์แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 5. น ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 6. น ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรวิทยำลัย 
 7. จัดท ำรูปเล่ม 
 8. เผยแพร่ภำยในและภำยนอกวิทยำลัย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่ืองานการจัดท าแผนพฒันาสถานศึกษา 
 
 1. ประชุมหัวหน้ำแผนกวิชำ 
 2. ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำใหม่ 
 3. น ำเสนอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 4. น ำเสนอขออนุมัติ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
 5. แจ้งให้แผนกวิชำและหน่วยงำนภำยในวิทยำลัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานและความรับผิดชอบ การจัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา 

ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

ขออนุมัติอ านวยการวิทยาลัย 

แจ้งหัวหน้าแผนกวิชาและ 
หน่วยงานภายในวิทยาลัย 

สิ้นสุด 

NO 

NO 

ผู้รับผิดชอบ 

 

หลักฐาน 

 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

บันทึกข้อควำมเชิญ
ประชุม 

- หัวหน้ำแผนกวิชำ 
- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

บันทึกข้อควำม 
รำยงำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

บันทึกข้อควำม 
แผนกำรรับนักเรียน 
นักศึกษำใหม่ 
รำยงำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

บันทึกข้อควำม 
รำยงำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ บันทึกข้อควำม 
แผนกำรรับนักเรียน 
นักศึกษำใหม่ 

Yes 

Yes 



 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ประชุมหน่วยงานภายในวิทยาลัย 

ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
ในแต่ละช่วงเวลา 

ขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

ขออนุมัติผู้อ านวยการวิทยาลัย 

แจ้งหัวหน้าแผนกวิชาและ 
หน่วยงานภายในวิทยาลัย 

สิ้นสุด 

NO 

NO 
Yes 

Yes 

ผู้รับผิดชอบ 

 

หลักฐาน 

 

- รองผู้อ ำนวยกำร 4 ฝ่ำย 
- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 

-บันทึกข้อควำมเชิญ
ประชุม 

- รองผู้อ ำนวยกำร 4 ฝ่ำย 
- หัวหน้ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรศึกษำ 
 

-บันทึกข้อควำม
รำยงำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

 

-บันทึกข้อควำม 
-ร่ำงปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำน 
-รำยงำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนฯ 

 

-บันทึกข้อควำม 
-รำยงำนกำรประชุม 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
 

-บันทึกข้อควำม 
-ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

การปฏิบัติงาน การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
 
 1. ประชุมหน่วยงำนภำยในวิทยำลัยที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

 2. ก ำหนดกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำ 

 3. น ำเสนอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 

 4. น ำเสนอขอนุมัติ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

 5. แจ้งให้แผนกวิชำและหน่วยงำนภำยในวิทยำลัย 



 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานการตรวจสอบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

บันทึกรายการค่าใช้จ่าย 

ขออนุมัติผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยฯ 

เบิกจ่ายเงิน 

สิ้นสุด 

NO 

Yes 

ผู้รับผิดชอบ 

 

หลักฐาน 

 

- หัวหน้ำงำนกำรเงิน -บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
 

-ทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 

- หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 1. รับบันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินจำกงำนกำรเงิน 

 2. บันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ขออนุมัติเบิกจ่ำย 

 3. เสนอขออนุมัติผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

 4. ส่งงำนกำรเงินเพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 

  

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 



 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ด าเนินการ 
โครงการแล้ว 

ส่งรายงานผลการด าเนินการ 
ด าเนินงานโครงการ 

รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายเงิน 

สิ้นสุด 

NO 

NO 

ผู้รับผิดชอบ 

 

หลักฐาน 

 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
 

-บันทึกข้อควำม 
ขออนุญำตด ำเนินกำร 
โครงกำร 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ -บันทึกข้อควำมอนุมัติ 
เบิกจ่ำยเงิน 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 
-  

-แบบรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 

- ผู้รับผิดชอบโครงกำร -แบบรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 

- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 

-บันทึกข้อควำมขออนุมัติ
เบิกจ่ำยเงิน 
-แบบรำยงำนผล
ด ำเนินกำรโครงกำร 

Yes 

Yes 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

- หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
- หัวหน้ำงำนวำงแผนฯ 

-รูปเล่มรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 
 
 1. ส ำรวจโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 
 2. ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 3. รวบรวมข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละโครงกำรเมื่อส้ินสุดปีงบประมำณ 
  3.1 สรุปจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้ว และจ ำนวนโครงกำรท่ีไมไ่ด้ด ำเนินกำร 
  3.2 จ ำแนกรำยจ่ำยตำมประเภทรำยจ่ำย 
  3.3 จ ำแนกรำยจ่ำยตำมประเภทแหล่งเงิน 
  3.4 วิเครำะห์และเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 
   - จ ำนวนโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติโครงกำรท่ีด ำเนินกำรแล้ว และไม่ได้ด ำเนินกำร 
   -  รำยจ่ำยจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 
   -  รำยจ่ำยจ ำแนกตำมประเภทแหล่งเงิน 
   -  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ 
 4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ 
 
 
  
 


