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ที่มาและความสําคัญ  
การจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล

กระโทก  เนื่องจากการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรเปนสวนสําคัญ  ท่ีจะทําใหองคกรเจริญกาวหนาไปใน
ทิศทางท่ีดี  ดังนั้น  เพ่ือเปนเครื่องมือและกรอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  ใหเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจข้ันตอน การปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตองสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกรในทิศทางเดียวกัน และ
เปนเครื่องมือในการกํากับ พฤติกรรม  การอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรใหเปนแบบแผนเดียวกัน  อีกท้ังยัง
เปนตัววัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ของพนักงาน และการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน การใหความดี
ความชอบ การสงเสริมการมีสวนรวม การรับผิดชอบ การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล การจัดระเบียบใหกับองคกร การสราง คุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร การสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากร มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานราชการภายใน
หนวยงาน ตามลักษณะงานของแตฝายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการแบงสวนราชการภายในเปน 4  งาน ดังนี้  
1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
3. งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
4. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค  
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  

  1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน  
  2. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง  
  3. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร  
  4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร  
  5. เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน  
  6. เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องคกร  
  7. เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝาย  
  8. เปนกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดอยางมี

ความสุข  
  9. เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีในกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
10. เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว  

 
 



 

ขอบเขตการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

 เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมไปถึงครู
ผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑคําสั่งตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละฝายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม ต้ังแตข้ันตอนเริ่มตนจนถึงสิ้นสุด กระบวนงาน 
ความรับผิดชอบ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบตามท่ีไดรับ
มอบหมาย รวมไปถึงผูบังคับบัญชาท่ีดูแลและควบคุมงานนั้นๆ โดยแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงาน
ดังตอไปนี้ 
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โครงสรางของสวนราชการดังนี ้
 

                                          กรอบโครงสรางสวนราชการของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
                                                            
                                                           ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 

    งานบริหารการศึกษา                 งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม                 งานสงเสริมกิจการโรงเรียน                     งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

  -งานขอมูลและประสานงาน       -งานขอมูล     -งานขอมูล    -งานขอมูลพัฒนาเด็ก 

  -งานฝกอบรมพัฒนาการ                -งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม               -งานประสานกิจกรรม   -งานวิชาการและสงเสริมพัฒนา 

  -งานสงเสริมการศึกษามวลชน         -งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและ  -งานทดสอบ ประเมินผล     การเด็ก 

  -งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ                     วฒันธรรม                                     และตรวจวัดผล    -งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   และท่ีไดรับมอบหมาย                  -งานกิจการเด็กและเยาวชน                      -งานบริการและบํารุงสถานศึกษา  -งานติดตามและประเมินผล 

                                               -งานกีฬาและนันทนาการ   -งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   -งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

                                                -งานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  -งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    และท่ีไดรับมอบหมาย 

          -งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ     และท่ีไดรับมอบหมาย 

           และท่ีไดรับมอบหมาย 

                                                                                                                                                         สถานศึกษาในสังกัด 1 แหง 

                                                                                                                           ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา 
ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาท่ี 
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน  งานศึกษาปฐมวัย  งานฝกอบรมและ
สงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษางานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตามท่ีไดรับ  มอบหมาย  โดยแบงสวนราชการภายในดังนี้ 

1. งานบริหารการศึกษา   มีหนาท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนงานดาน 
วิชาการและบริหารท่ัวไป สงเสริมการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพ  สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน รวบรวม
ขอมูลเพ่ือศึกษาและวิเคราะห กําหนด จัดทําแผนและโครงการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษา และแผนการศึกษาในสวนของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
วางแผนพัฒนาดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการลงขอมูลระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา  (Local Education Center Information System : LCE)  สงเสริมและสนับสนุน การจดัทําสาระ
ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทํากระบวนการ เรียนรูแนวทางการจัดประสบการณ แผนการสอบ 
คูมือครู การผลิต และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ี
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพสนับสนุนคาใชจายใน การจัดการศึกษา งานจัดซ้ือ จัดจาง  งบประมาณเงิน
อุดหนุนทุกประเภท  เงินโครงการถายโอนภารกิจ โครงการ อาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนหรือศูนยการเรียน สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรใหแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคล
ท่ีอยูในการดูแล ใหไดรับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยไดตามความเหมาะสม จัดการศึกษาแบบ
บูรณาการและแบบองคความรู  โดยใหความสําคัญท้ังในดานความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูให
เหมาะสมกับระดับการศึกษา จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด และธรรมชาติของวัยของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด จัดใหมีระบบความรวมมือระหวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองครอบครัวสถาน ประกอบการ องคกรหรือสถาบันอ่ืนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย สงเสริมและ สนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการ
เรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู รวมท้ัง สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู โดยผูเรียนผูสอนอาจ
เรียนรูไปพรอมกัน จัดใหมีการวิจัยและ พัฒนาดานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเหมาะกับ
ผูเรียน ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
บริหารจัดการงานดานธุรการ  งานเอกสาร และการประสานงานกับสวนราชการตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ  

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาสังคมดานคุณภาพชีวิต สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง วันสําคัญตางๆ  จัดชมรมหรือ
กลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนา ทักษะ พัฒนาเยาวชนให 
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เปนไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแหงชาติ  สงเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ เผยแพรผลการดําเนินงาน
เพ่ือความโปรงใสรวดเร็ว  บริหารจัดการงานดานงานธุรการ งานเอกสาร และการประสานงานกับสวนราชการ
ตางๆ  ใหเกิดประสิทธิภาพ  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑเพ่ือใหการปฏิบัติงานราชการ ของ
เจาหนาท่ีในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว และ
สอดคลองกับขอสั่งการของผูบังคับบัญชาทุกระดับ  จึงออกคูมือปฏิบัติราชการเพ่ือใชเปนหลักเกณฑแนว
ทางการปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ใหทุกฝายถือปฏิบัติโดยแบงการ 
กําหนดแนวทางภายใตการกํากับดูแล  และรับผิดชอบของแตละฝาย ท้ังนี้ใหนําหลักเกณฑหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานราชการนี้กําหนดเปนตัวประเมิน ความสําเร็จของงานในแตละสวนงานตอไป  

3.  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน  มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลโรงเรียน  งานตรวจสอบหลักฐาน  เอกสาร
ตางๆ ของโรงเรียน  งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน  งานดูแลจัดเตรียม และใหบริการวัสดุอุปกรณ  คูมือ
ครู สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียน  งานเผยแพรขาวสาร  เอกสารตางๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายทาง
ราชการ  อันเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน งานจัดตั้งและสงเสริม สมาคมครูนักเรียน  มูลนิธิตางๆ 
ตลอดจนการจัดตั้ง กรรมการศึกษาของโรงเรียน และสิ่งเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  งานสงเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานสรางความสัมพันธระหวาง  โรงเรียนกับชุมชน  งานปลูกฝงวินัย และถายทอด
วัฒนธรรมของชาติ  งานปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็กและชุมชน  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

4.  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาท่ีเก่ียวกับวางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ  วางแผนจัดตั้ง ลมเลิกการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในเขตเทศบาลใหเปนไปตามความตองการ ของทองถ่ินและความเหมาะสมวางแผนจัดทําหลักสูตรติดตามการ
ใชหลักสูตรระดับปฐมวัยในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยใหเปนไปตามเปาหมาย และความตองการของทองถ่ิน  อํานวยความสะดวก 
แกไขปญหา เสนอแนะการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีพึงประสงค 
งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนด กฎหลักเกณฑ เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้  

๑. การกําหนดดานงานสารบรรณ  
1) การประชาสัมพันธ เขารับการฝกอบรมและงานอ่ืนๆ  
การประชาสัมพันธ  ประกาศตางๆ ของสวนราชการ  มีการประชาสัมพันธผานเว็บไซต สื่อ 

อิเล็กทรอนิกสตางๆ  โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีดําเนินการบันทึกผานระบบอิเล็กทรอนิกสขององคกรใหเรียบรอย
เปนปจจุบนั   

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มีภาพผลการดําเนินงานเผยแพรผานเว็บไซต  ท่ีท้ังกอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังเสร็จ

สิ้นการดําเนินงาน  
 
 

 

-5- 



2) การจัดเก็บเอกสารดานงานสารบรรณ  
2.1 ใหบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดสงคําสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ 

ตางๆ  ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเพ่ือเก็บรักษา อยางนอย 3 วันทําการ ท้ังนี้ให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.  2526 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  

2.2 การเสนองานตางๆ  เก็บรวบรวมใสแฟมเสนอไวท่ีโตะเอกสาร แลวใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
นําแฟมออกมาตรวจความถูกตองแลวเสนอใหผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้น หากเกิดขอผิดพลาดใหแกไขเพ่ือ
ความถูกตองและนําเสนอใหม  

2.3 ใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีธุรการเขาตรวจหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หากมีหนังสือสําคัญ ใหนําเสนอผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือ
ดําเนินการตอไป  

2.4 ใหแตละฝายนําผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาเพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอท่ีประชุมอยางเปนประจาํ  

2.5 การเดินทางไปราชการใหทุกคนเขียนคําขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้งยกเวน 
เดินทางไปราชการตางจังหวัดตามหนังสือสั่งการ  ใหใชบันทึกขออนุญาตพรอมคําสั่งในการอนุญาตเดินทางไป
ราชการ  ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

2.6 การเขารับการฝกอบรมตามโครงการตางๆ ใหเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ มาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงของแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความรูท่ีจะไดรับ สถานะการเงินการคลัง และมีการรายงานผล
การฝกอบรมใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  

2.7  ใหทุกฝายดําเนินการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด  ท่ีไดสั่งการลงไป 
และใหปฏิบัติงานรวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมไดกําหนด ระยะเวลาไวให
ดําเนินการภายในระยะเวลา 3 วันทําการ  

2.8  ใหทุกฝายท่ีประสงคจะขอขอมูลตางๆ ของสวนราชการอ่ืนๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ตองประสานกับกับสวนราชการนั้นๆ กอนลวงหนา เพ่ือใหแตละฝายท่ีขอขอมูล ไดรับความสะดวก
จากขอมูลนั้นๆ เพ่ือประกอบในการดําเนินงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดวยความรวดเร็ว 
และเรียบรอย เชน การจัดเตรียมเอกสารดานการบริหาร จัดการท่ีดี ITA การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับตรวจงาน
ตางๆ เปนตน  

2.9  การจัดทําควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกป ใหตรวจสอบและ 
รายงานผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ และรวบรวมสงใหหนวยงาน ตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลกระโทกทราบ   และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  

2.10 การจัดทําคําสั่งในงานท่ีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบในหนาท่ีของแตละบุคคลในสังกัดให
จัดทําคําสั่งเสนอผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ และแจงใหบุคคลนั้นๆ ทราบ  หากมีการปรับปรุงคําสั่ง
หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในฝายตางๆ ตองแจงใหผูอานวยการกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทราบ เพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ คําสั่งตอไป  
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2.11 การเขารวมพิธีการตางๆ เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของ พระราชวงศ 

งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ใหขาราชการและ
พนักงานจางทุกคนเขารวมกิจกรรมตามท่ีกองการศึกษาฯ จัดไว หากไมได เขารวมใหชี้แจงเหตุผลให
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบตอไป  

2.12  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามคําสั่ง  ทุกคําสั่งท่ี 
ไดรับมอบหมายหนาท่ีตางๆ โดยเครงครัด  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การดําเนินงานดานเอกสารธุรการ การประสานงาน และการมีสวนรวมตางๆ ตองเปนไปตามระเบียบ 

คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบจากเอกสารขอมูลท่ีจัดเก็บไวในแฟมหลัง 
เสร็จสิ้นการดําเนินงาน  

3. การดูแลความสะอาดและความเรียบรอย  
การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บุคคลกรทุกคน 

ท่ีอยูภายในองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ชวยกันดูแล ตลอดจนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหาร สวนตําบลกระโทก  ใหครูผูดูแลเด็ก, ผูดูแลเด็ก   ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กชวยกันรับผิดชอบดูแล   
รับผดิชอบ  ภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังนี้ เปนไปตามคําสั่ง
แบงงานกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม   

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหนาท่ีความรับผิดชอบเปนรายหกเดือน เพ่ือให 

ผูบริหารไดตรวจสอบและรับทราบ  

๒. การกําหนดดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณดานการศึกษา  
1. ดานแผนงานโครงการ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว368  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันท่ี 19  มกราคม  2564 ดังนี้ 

๑.๑. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษาเสนอรางแผนพัฒนา  
การศึกษาของสถานศึกษา  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ 
ผูบริหารสถานศึกษาประกาศใชแผนภายในเดือนมีนาคมของทุกป และรวบรวมสงใหกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ดําเนินการบูรณาการเปนแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทกตอไป  

๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ใหนํา 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  และของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการเพ่ือเสนอเปน
รางแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ใหคณะกรรมการการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  พิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
อนุมัติประกาศใชแผนภายในเดือนเมษายนของทุกป  

1.๓ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ในสวนของ 
แผนงาน โครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใหแตละฝายจัดสงแผนงานหรือโครงการพรอม
รายละเอียดของแตละฝาย  ใหกองแผนและงบประมาณภายในเดือนเมษายน  เพ่ือดําเนินการในการรวบรวม
จัดทําแผนพัฒนาสี่ป ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทกใหแลวเสร็จ  

-7- 



 
1.๔ การจัดทําแผนดําเนินงานใหจัดสงแผนดําเนินงานของแตละฝาย สงใหกองแผนและ 

งบประมาณ ภายในเดือนกันยายนของทุกปเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
กระโทกตอไป  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๑) มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีดําเนินการตามข้ันตอนแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

การกําหนดดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณดานการศึกษา  
๒) มีแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ท่ีดําเนินการตามข้ันตอนแลวเสร็จ 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
๓) มีแผนการดําเนินงานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ท่ีดําเนินการตาม

ข้ันตอน แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๒. การจัดทํางบประมาณ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้  

๒.๑ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหจัดสงแผนงบประมาณรายจายใหกองแผน 
และงบประมาณ  ทันตามชวงเวลาในการจัดทํางบประมาณชวงเดือนมิถุนายนของทุกป  

๒.๒ การโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจายประจําปใหแตละฝาย 
ตรวจสอบ งบประมาณและจัดทํารายละเอียดการโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงพรอมเหตุผลในการโอน 
แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหเจาหนาท่ีงบประมาณทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ เพ่ือ
ดําเนินการ ขออนุมัติจากผูบริหารหรือสภาทองถ่ิน  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มีการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอ

สนับสนุน งบประมาณปรากฏ ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ถามี)  

๓. การดําเนินการโครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณ  
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ 

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย ใน 
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61  ดังนี้  

1. จัดทําโครงการตามขอบัญญัติ – กรณีจัดทําโครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดําเนิน
โครงการโดยเอกสารท่ีตองแนบ  ไดแก โครงการ กําหนดการ ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ  หนังสือแจงสวนราชการ ท่ีเก่ียวของ เปนตน - บันทึกจัดหาพัสดุ  แจงกองพัสดุและทรัพยสิน เพ่ือ
ดําเนินตามข้ันตอนตามระเบียบฯ - สงเอกสารเบิกจายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการตามขอบัญญัติผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการเบิกจายหลังเสร็จ
สิน้โครงการภายใน 5 วันทําการ  
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2. การยืมเงินตามโครงการ - สงโครงการเอกสารตนเรื่องท้ังหมดใหกองคลังกอนวันท่ีจะใชเงินไมนอย

กวา 5 วันทําการ นอกจาก กรณีเรงดวน - จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 
30 วันนับจากวันท่ีไดรับเงิน – หลังจากดําเนนิการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินตาม  

๓. สัญญายืม และสงเอกสารตามรายการดังนี้ - บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบ
เรื่อง - ใบเสร็จรับเงิน - ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน - กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด  

๔. การเบิกเงินรางวัล – ใบสําคัญรับเงิน - ผลการแขงขัน - รายชื่อนักกีฬาท่ีรวมแขงขันกีฬาแตละ
ประเภทท่ีรับรางวัล หรือนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน กิจกรรมตางๆ - ภาพถาย/ลายเซ็นครบถวนตาม
โครงการ - บันทึกสงใชเงินยืม/พรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม  

5. การยืมเงินคาลงทะเบียน/คาเดินทางราชการ - จัดทําบันทึกยืมเงิน - สงเอกสารตนเรื่องท้ังหมด
พรอมคําสั่งใหกองคลังกอนจะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทําการ นอกจากกรณีเรงดวน – จัดทําสัญญายืมกําหนด
สงใชภายใน 15 วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง – ครบกําหนดสงใชเงินยืม - จัดทําบันทึกสงใชเงินยืม – สง
เอกสารรายงานการเดินทางท้ังหมดพรอมใบสําคัญรับเงิน - ถายเอกสารตนเรื่องแนบ  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ และ 

เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไวหรือไม  
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บทเฉพาะกาล 

ใหขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมไปถึงครูผูดูแล
เด็ก  ผูดูแลเด็กในกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ถือปฏิบัติตาม
แนวทางและหลักเกณฑตามคูมือฉบับนี้ โดยให ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณา 
ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล ประเมินผลการ ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ ฉบับนี้ และระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ภายใตการบังคับ บัญชาของผูบังคับบัญชาและผูบริหารทองถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘  

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  

  4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว368  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 19  มกราคม  2564  

  5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

  6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  

  7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  

  8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และ การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.๒๕61  

  9. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
11. ระเบียบและหนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 


