
 

คูมือปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลทมอ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทมอ 

เน่ืองจากการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรเจริญกาวหนา ไปในทิศทางที่ดี 
ดังน้ัน เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนไปดวย
ความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจการปฏิบัติงาน ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ถูกตองใหสอดคลองกับนโยบาย
วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกรในทิศทางเดียวกัน และเปนเครื่องมือในการกํากับพฤติกรรม การอยู
รวมกันของบุคลากรในองคกรใหเปนแบบแผน เดียวกัน อีกท้ังยังเปนตัววัดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกองและการพิจารณาเลือนคาตอบแทนการใหความดีความชอบ การสงเสริมการมี   
สวนรวม การรับผิดชอบ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดระเบียบใหกับ
องคกร การสรางคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร การสรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ี และสงเสริมให
บุคลากร มีความกาวหนาในหนาที่การงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงออกคูมือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานราชการภายในหนวยงาน ตามลักษณะงานของแตฝายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ดังน้ี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการแบงสวนราชการภายในเปน ๒ ฝาย ดังน้ี 

๑. ฝายบริหารการศึกษา  

๒. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
๑. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน  
๒. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง  
๓. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร  
๔. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร  
๕. เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน  
๖. เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร  
๗. เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝาย  
๘. เปนกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในกองการศึกษาฯ ไดอยางมีความสุข  
9. เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีในกองการศกึษาฯ  
๑๐.เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็ว 

ขอบเขต 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือใหขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป รวมไปถึงพนักงาน

ที่ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑคําสั่งตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละฝายและวธีิการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนงาน 

 



ความรับผิดชอบ 
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย   

รวมไปถึงผูบังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานน้ัน ๆ โดยแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตาม โครงสราง
ของสวนราชการดังน้ี 

กรอบโครงสรางสวนราชการของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนและวิชาการ    สถานศึกษาในสังกัด 3 แหง  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
   1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขยอง 
   2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกบุ 

   3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเจริญสุข              

งานการศึกษาปฐมวัย        งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน           งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน  

๑. งานฝายบริหารการศึกษา 
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนงานดานวิชาการและบริหารท่ัวไป สงเสริมการ

จัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กควบคุม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกัน
คุณภาพ สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น รวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาและวิเคราะห กําหนด จัดทําแผนและ
โครงการของกองการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษา และแผนการศึกษาในสวนของกองการศึกษาฯ 
วางแผนพัฒนาดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ การลงขอมูลระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาทองถ่ิน (School information System : SIS) และขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Child development Center information System : CCIS) สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการจัดทํากระบวนการเรียนรู แนวทางการจัด
ประสบการณ แผนการสอบคูมือครู การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพสนับสนุนคาใชจายใน การจัดการศึกษางานจัดซ้ือจัดจาง 
เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินโครงการถายโอนภารกิจ โครงการอาหารเสริม(นม) และโครงการอาหาร
กลางวัน การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือ ศูนยการเรียนสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ 
งบประมาณบุคลากรใหแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลท่ีอยู
ในการดูแล ใหไดรับการพัฒนาและสามารถจัด การศึกษาปฐมวัยไดตามความเหมาะสม จัดการศึกษาแบบบูรณา
การและแบบองคความรูโดยใหความสําคัญท้ัง ในดานความรูคุณธรรมและกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับ
การศึกษา จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและธรรมชาติของวัยของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและถือวาผูเรียนสําคัญที่ สุด จัดใหมีระบบความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผูปกครองครอบครัวสถานประกอบการ องคกรหรือสถาบันอื่นในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียนเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูโดยผูเรียนผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จัดใหมีการ
วิจัยและพัฒนาดานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเหมาะกับผูเรียน ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย บริหารจัดการงานดานธุรการงาน 
เอกสารและการประสานงานกับสวนราชการตางๆใหเกิดประสิทธิภาพ 

๒. งานฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาสังคมดาน คุณภาพชีวิต สงเสริมการ

เรียนรูตามอัธยาศัย พัฒนาบุคลากรใหมีความรู สงเสริมประเพณีทองถิ่น โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
จัดชมรมหรือกลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะพัฒนา
เยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแหงชาติสงเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ เผยแพรผลการดาเนิน
งานเพ่ือความโปรงใสรวดเร็ว บริหารจัดการงานดานงานธุรการ งานเอกสารและการประสานงานกับสวนราชการ
ตางๆใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑเพื่อใหการปฏิบัติงานราชการ  

ของเจาหนาท่ีในกองการศึกษาฯ เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลองกับขอส่ังการ
ของผูบังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคูมือปฏิบัติราชการเพ่ือใชเปนหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงาน ราชการภายใน
กองการศึกษา ฯ ใหทุกฝายถือปฏิบัติโดยแบงการกําหนดแนวทางภายใตการการกับดูแลและรับผิดชอบของแตละ
ฝาย ทั้งน้ีใหนาหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้กําหนดเปนตัวประเมินความสําเร็จของงานในแตละ
สวนงานตอไป ดังนั้นกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนดกฎหลักเกณฑ เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 
ดังน้ี 

๑. การกําหนดดานงานสารบรรณ การประชาสัมพันธ เขารับการฝกอบรมและงานอื่น ๆ 
การบันทึกผานเว็บไซต ประชาสัมพันธ ประกาศตาง ๆ ของสวนราชการการบันทึกผานเว็บไซต สื่อ 

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหอยูในความรับผิดชอบของผูชวยเจาหนาที่ ระบบ
คอมพิวเตอร และผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร โดยกําหนดใหเจาหนาที่แตละฝายสงมอบเอกสารที่จะ ดาเนินการ
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดาเนินการบันทึกผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดดําเนินการ ไดอยาง
เรียบรอยตอไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

มีภาพผลการดําเนินงานเผยแพรผานเว็บไซตที่ทั้งกอนดําเนินงาน ระหวางดาเนินงาน และหลังเสร็จสิ้น 
การดําเนินงาน 

๒. การจัดเก็บเอกสารดานงานสารบรรณ  

๒.๑ ใหทุกฝายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสงคําส่ัง ประกาศ หนังสือราชการตาง ๆ 
ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จส้ินการดําเนินการเพ่ือเก็บรักษา อยางนอย 5 วันทําการ ทั้งน้ีให
เปนไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

๒.๒. การเสนองานตาง ๆ ใหทุกฝายสงแฟมไวที่โตะเอกสาร แลวใหผูชวยเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่ 
ท่ีไดรับมอบหมาย นําแฟมออกมาตรวจความถูกตองแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน หากเกิด
ขอผิดพลาดใหทําเคร่ืองหมายไว และแจงกลับไปยังสวนที่เสนองานมาเพ่ือแกไขและนําเสนอใหม  

๒.๓. ใหเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ธุรการเขาตรวจหนังสือสั่งการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกวัน อยางนอยวันละ ๒ ครั้ง หากมีหนังสือสําคัญใหนําเรียน
ผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการตอไป  

๒.๔. ใหแตละฝายนาผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาเพ่ือรายงานผล
การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน  

๒.๕. การเดินทางไปราชการใหทุกคนเขียนคําขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกคร้ังยกเวนเดินทางไป
ราชการตางจังหวัดตามหนังสือส่ังการใหใชบันทึกขออนุญาตพรอมคาส่ังในการ อนุญาตเดินทางไป
ราชการ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 



๒.๖. การเขารับการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความรูที่จะไดรับ สถานะการเงินการคลัง และรายงานผลการ
ฝกอบรมใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  

๒.๗. ใหทุกฝายดาเนินการถือปฏิบัติตามขอส่ังการของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดที่ไดสั่งการลงไปและให
ปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมไดกําหนดระยะเวลาไว ให
ดําเนินการภายในระยะเวลา ๓ วันทาการ  

๒.8. ใหทุกฝายที่ประสงคจะขอขอมูลตาง ๆ ของแตละสวนราชการอ่ืนๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล 
ตองประสานกับกับสวนราชการน้ันๆ กอนลวงหนา เพ่ือใหแตละฝายที่ขอขอมูล ไดรับความสะดวก
จากขอมูลนั้น ๆ เพื่อประกอบในการดําเนินงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยความ
รวดเร็ว และเรียบรอย เชน การจัดเตรียมเอกสารดานการบริหารจัดการที่ดี ITA การจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือรับตรวจงานตาง ๆ เปนตน  

๒.9. การจัดทาควบคุมภายในของกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกป ใหตรวจสอบและรายงาน
ผูอานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ และรวบรวมสงใหหนวยงาน ตรวจสอบ
ภายใน องคการบริหารสวนตําบลทมอทราบและดาํเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

๒.๑๐. การจัดทาคาสั่งของกอง ที่เก่ียวกับความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละบุคคลในสังกัดใหจัดทําคําส่ัง
เสนอผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ และแจงใหบุคคลน้ัน ๆ ทราบ หากมีการปรับปรุงคาส่ังหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในฝายตาง ๆ ตองแจงใหผูอานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทราบ เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัตคิาํสั่งตอไป  

๒.๑๑. การเขารวมพิธีการตาง ๆ เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของ พระราชวงศ 
งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทมอ หนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ ใหขาราชการและ
พนักงานจางทุกคนเขารวมกิจกรรมตามท่ีกองการศึกษาฯ จัดไว หากไมไดเขารวมใหช้ีแจงเหตุผลให
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบตอไป  

๒.๑๒. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ทุกคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมายหนาที่ตางๆ โดยเครงครัด 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การดําเนินงานดานเอกสารธุรการ การประสานงาน และการมีสวนรวมตางๆ ตองเปนไปตามระเบียบ 

คําส่ัง ประกาศ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ตรวจสอบจากเอกสารขอมูลท่ีจัดเก็บไวในแฟมหลังเสร็จสิ้น
การดําเนินงาน 

๓. การดูแลความสะอาดและความเรียบรอย 
การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บุคคลกรทุกคนที่อยู

ภายในองคกรชวยกันดูแล ตลอดจนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุคคลกรภายในศูนย
ชวยกันรับผิดชอบดูแล (ครู ผูดูแลเด็กเล็ก , คนงานทั่งไป) รับผิดชอบภายใตการกากับดูแลของผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งน้ีเปนไปตามคําส่ังแบงงานกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ปจจุบัน 



วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหนาที่ความรับผดิชอบเปนรายหกเดือน เพื่อให 

ผูบริหารไดตรวจสอบและรับทราบ 

4. การกําหนดดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณดานการศึกษา 
๑. ดานแผนงานโครงการ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว๖๐๕๖    ลง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังน้ี 

๑.๑. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเสนอรางแผนพัฒนา 
การศึกษาสี่ปของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอผูบริหารสถานศึกษาประกาศใชแผนภายในเดือนมีนาคมของทุกป และ
รวบรวมสงใหกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาเนินการบูรณาการเปนแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทมอตอไป 

๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทมอ ใหนําแผนพัฒนา 
การศึกษาส่ีปของสถานศึกษา และของกองการศึกษาฯ บูรณาการ เพ่ือเสนอเปนราง
แผนพัฒนาการศกึษาสี่ป ขององคการบริหารสวนตําบลทมอ ใหคณะกรรมการการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบลทมอ พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทมออนุมัติประกาศใชแผนภายในเดือน เมษายนของทุกป 

๑.๓ การจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลทมอ ในสวนของแผนงาน 
โครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใหแตละฝายจัดสงแผนงานหรือโครงการพรอม
รายละเอียดของ แตละฝาย ใหกองแผนและงบประมาณภายในเดือนเมษายนเพ่ือดําเนินการ
ในการรวบรวมจัดทําแผนพัฒนาสี่ป ขององคการบริหารสวนตําบลทมอใหแลวเสร็จ 

๑.๔ การจัดทาแผนดําเนินงานใหจัดสงแผนดําเนินงานของแตละฝาย สงใหกองแผนและ
งบประมาณ ภายในเดือนกันยายนของทุกปเพื่อดําเนินการจัดทาแผนดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทมอตอไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
๑) มีแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปของสถานศึกษา ที่ดําเนินการตามข้ันตอนแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

การกําหนดดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณดานการศึกษา 
๒) มีแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลทมอ ที่ดําเนินการตามข้ันตอนแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
๓) มีแผนการดําเนินงานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลทมอ ท่ีดําเนินการตามขั้นตอน    

แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
 



๒. การจัดทํางบประมาณ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ดังน้ี 

๒.๑ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหจัดสงแผนงบประมาณรายจายใหกองแผนและ
งบประมาณทันตามชวงเวลาในการจัดทํางบประมาณ ชวงเดือนมิถุนายนของทุกป 

๒.๒ การโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจายประจําป ใหแตละฝายตรวจสอบ
งบประมาณและจัดทารายละเอียดการโอน แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง พรอมเหตุผลในการ
โอน แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหเจาหนาท่ีงบประมาณทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา ๓ 
วันทําการ เพื่อดําเนินการ ขออนุมัติจากผูบริหารหรือสภาทองถ่ิน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
มีการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาตามที่สถานศึกษาและกองการศึกษาฯ ขอสนับสนุน งบประมาณ

ปรากฏ ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ถามี) 

๓. การดาํเนินการโครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน้ี 

3.๑. จัดทําโครงการตามขอบัญญัติ 
- กรณีจัดทําโครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดาเนนิการโครงการโดยเอกสารที่ตองแนบ ไดแก 

โครงการ กําหนดการ ประกาศ/คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ หนังสือแจงสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
เปนตน 

- บันทึกจัดหาพัสด ุแจงกองพัสดุและทรัพยสิน เพ่ือดาเนินตามข้ันตอนตามระเบียบฯ 
- สงเอกสารเบิกจายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสด ุ
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอบัญญัติผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและเอกสารที่เก่ียวของ

ประกอบการเบิกจายหลังเสร็จส้ินโครงการภายใน ๕ วันทําการ 
3.๒. การยืมเงินตามโครงการ 

- สงโครงการเอกสารตนเรื่องทั้งหมดใหกองคลงักอนวันที่จะใชเงินไมนอยกวา ๕ วันทําการ นอกจากกรณี
เรงดวน 

- จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทาสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดรับเงิน 
- หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับเงินตาม 

3.๓. สัญญายืม และสงเอกสารตามรายการดังนี้  
- บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเร่ือง 
- ใบเสร็จรับเงิน 



- ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน  
- กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด 

3.๔. การเบิกเงินรางวัล 
- ใบสําคัญรับเงิน 
- ผลการแขงขัน 
- รายชื่อนักกีฬาที่รวมแขงขันกีฬาแตละประเภทที่รับรางวัล หรือนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน กิจกรรมตางๆ 
- ภาพถาย/ลายเซ็นครบถวนตามโครงการ 
- บันทึกสงใชเงินยืม/พรอมถายเอกสารโครงการแนบเร่ืองสงใชเงินยืม 

3.๕. การยืมเงินคาลงทะเบียน/ คาเดินทางราชการ 
- จัดทําบันทึกยืมเงิน 
- สงเอกสารตนเร่ืองท้ังหมดพรอมคาํสั่งใหกองคลงักอนจะใชเงินไมนอยกวา ๕ วันทําการ นอกจากกรณีเรงดวน 
- จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่กลับมาถึง 
- ครบกําหนดสงใชเงินยมื 
- จัดทําบันทึกสงใชเงินยืม 
- สงเอกสารรายงานการเดินทางท้ังหมดพรอมใบสําคัญรับเงิน  
- ถายเอกสารตนเรื่องแนบ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินงานโครงการวาเปนไปตามวตัถุประสงคโครงการ และเปนไป

ตามแผนการดําเนินงานที่วางไวหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจางในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทมอ ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑตามคู มือฉบับน้ี โดยให 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณาตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑฉบับนี้ และระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ภายใตการบังคับ บัญชา
ของผูบังคบับัญชาและผูบริหารทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

๑. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๒๐๕๖ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสีป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๙  

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๗  

๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  

๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘  

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑๐. ระเบียบและหนังสอืสั่งการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 


