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คํานํา 

คู่มือการปฏิบัติราชการกองการศึกษาฯฉบับนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติราชการซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
โนนหอมได้จัดทําข้ึน เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบ งานกองการศึกษาฯ ใช้ศึกษาและนําไปปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองการศึกษาฯ 

คูม่ือการปฏิบัติราชการกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมได้แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนใน 
การปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือกําหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกองการศึกษาฯให้บรรลุตามข้อกําหนดที่สําคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญ 

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนหอม จะได้นําคู่มือการปฏิบัติราชการฉบับนี้ ไปศึกษาและนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพบรรลุตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติตําบล 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน ตําบล
โนนหอม  เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปใน 
ทิศทางที่ดี ดังนั้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ในทิศทางเดียวกัน และเป็นเครื่องมือในการกํากับพฤติกรรม 
การ อยู่รวมกันของบุคลากรในองค์กรให้เป็นแบบแผนเดียวกัน 

อีกทั้งยังเป็นตัววัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานในกอง และการ 
พิจารณาเลือนค่าตอบแทน การให้ความดีความชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลการจัดระเบียบให้กับองค์กร การสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายใน
องค์กร การสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน กอ ง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงออกคู่มือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในหน่วยงาน ตามลักษณะ
งานของแต่ฝ่าย ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๓ งาน ดังนี้ 

1, งานบริหารการศึกษา  

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๓. งานกิจการโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์  

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน  

๒. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง  

๓. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร  

๔. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  

๕. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
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6. เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานใน 
องค์กร 

7. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย  

๘. เป็นกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยู่รวมกันในกองการศึกษาฯ ได้อย่างมีความสุข  

9. เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ  

๑๐. เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่าง
รวดเร็ว 

 

      ขอบเขต 
 

การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปรวมไปถึง 
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑ์คําสั่งตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนงาน 

 

    ความรับผิดชอบ 
 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย รวม
ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้น ๆ โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตามโครงสร้างของ 
ส่วนราชการดังนี ้

 

   โครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. งานบริหารการศึกษา   

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้  

2.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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2.๓ ประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม  

2.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชนศูนย์เยาวชนของ อบต.  

2.๕ สื่อสารการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา  

2.6. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3.๑ แผนและงานวิชาการ  

3.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน  

3.๓ ประสานและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล  

3.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา  

3.๗ สนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน  

3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3.9 เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. งานกิจการโรงเรียน 

1. จัดการศึกษา  

๒. พลศึกษา  

๓. ทดสอบประเมินผล  

๔. ตรวจวัดผลโรงเรียน  

๕. บริการและบํารุงสถานศึกษา 

 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 



 

-4- 

 

ลักษะงานที่ปฏิบตัิ  
 

๑. งานฝ่ายบริหารการศึกษา 

รับผิดชอบด้านส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ด้านประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม ด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน 
ศูนย์ เยาวชนของ อบต. ด้านสื่อสารการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

 ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รับผิดชอบด้านแผนและงานวิชาการด้างส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน ด้านประสานและ 
สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล (งานการศึกษาปฐมวัย ) 
ด้าน ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา ด้าน
สนับสนุนกิจการ เด็กและเยาวชน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

๓. งานกิจการโรงเรียน 

รับผิดชอบด้านจัดการศึกษา ด้านพลศึกษา ด้านทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผลโรงเรียน ด้าน บริการ
และบํารุงสถานศึกษา ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อสั่งการ
ของ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานราชการ
ภายในกอง การศึกษาฯ ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยแบ่งการกําหนดแนวทางภายใต้การกํากับดูแลและรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่าย ทั้งนี้ให้ นําหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้ กําหนดเป็นตัวประเมินความสําเร็จของงาน
ในแต่ละส่วนงานต่อไป ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กําหนดกฎ หลักเกณฑ์ เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการดังนี้ 
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1. การกําหนดด้านงานสารบรรณการประชาสัมพันธ์ เข้ารับการฝึกอบรมและงานอ่ืน ๆ  

1.๑ การบันทึกผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

การบันทึกผ่านเว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้อยู่ใน ความ
รับผิดชอบของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละ 
ฝ่ายส่งมอบเอกสารที่จะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
เจ้าหน้าที่จะ ได้ดําเนินการได้อย่างเรียบร้อยต่อไป  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีภาพผลการดําเนินงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ทั้งก่อนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงาน และหลังเสร็จสิ้น 
การดําเนินงาน  

๒. การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 

๒.๑ ให้ทุกฝ่ายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดส่งคําสั่ง ประกาศ หนังสือ 
ราชการ ต่างๆ ให้งานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเพ่ือเก็บรักษา อย่างน้อย ๓ วันทําการ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ และ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

๒.๒. การเสนองานต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายส่งแฟ้มไว้ที่โต๊ะเอกสาร แล้วให้เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ 

เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย นําแฟ้มออกมาตรวจความถูกต้องแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น หากเกิด
ข้อผิดพลาดให้ทํา เครื่องหมายไว้ และแจ้งกลับไปยังส่วนที่เสนองานมา เพ่ือแก้ไขและนําเสนอใหม่ 

๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าตรวจ 
หนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง หากมีหนังสือสําคัญให้นําเรียน
บังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการต่อไป 

๒.๔. ให้แต่ละฝ่ายนําผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือรายงาน ผลการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน 

๒.๕. การเดินทางไปราชการให้ทุกคนเขียนคําขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง 
ยกเว้น เดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามหนังสือสั่งการให้ใช้บันทึกขออนุญาตพร้อมคําสั่งในการอนุญาตเดินทาง
ไปราชการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.๖ การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาตรฐาน 
 กําหนดตําแหน่งของแต่ละบุคคล โดยคํานึงถึงความรู้ที่จะได้รับ สถานะการเงินการคลัง และรายงานผลการ
ฝึกอบรมให้ ทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
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๒.๗. ให้ทุกฝ่ายดําเนินการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดที่ได้สั่งการลง 
ไปและให้ปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ให้
ดําเนินการ ภายในระยะเวลา ๓ วันทําการ 
  ๒.๘ ให้ทุกฝ่ายที่ประสงค์จะขอข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการอ่ืนๆ ภายในองค์การบริหาร
ส่วน ตําบลสวรรณคามต้องประสานกับกับส่วนราชการนั้นๆ ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้แต่ละฝ่ายที่ขอข้อมูลได้รับความ
สะดวกจาก ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อประกอบในการดําเนินงานของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยความรวดเร็ว
และเรียบร้อย เช่น การจัดเตรียมเอกสารด้านการบริหารจัดการที่ดี ITA การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับตรวจงานต่าง 
ๆ เป็นต้น 

๒.๙ การจัดทําควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกปี ให้ตรวจสอบ 

และ รายงานผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ และรวบรวมส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในองค์การ บริหารส่วนตําบลสุวรรณคามทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑๐ การจัดทําคําสั่งของกอง ที่เก่ียวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสังกัด 

ให้จัดทํา คําสั่งเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้บุคคลนั้น ๆ ทราบ หากมีการปรับปรุงคําสั่ง
หน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทราบ เพื่อรายงาน ให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติคําสั่งต่อไป 

๒.๑1 การเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของ 

พระราชวงศ์ งาน/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ให้ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองการศึกษาฯ จัดชุดไว้หากไม่ได้เข้าร่วมให้ชี้แจงเหตุผลให้
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบต่อไป 

๒.๑๒ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามคําสั่งทุก 

คําสั่งที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ โดยเคร่งครัด 
 

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานด้านเอกสารธุรการ การประสานงาน และการมีส่วนร่วมต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบ  

คําสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มหลังเสร็จ
สิ้นการ ดําเนินงาน  
 

๒. การกําหนดด้านแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านการศึกษา 

๑. ด้านแผนงานโครงการ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๒๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
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๑.๑ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนา 
การศึกษา สี่ปีของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกาศใช้แผนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และรวบรวมส่งให้กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดําเนินการบูรณา การเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมต่อไป 

๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลสุวรรณคามให้นํา 

แผนพัฒนา การศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา และของกองการศึกษาฯ บูรณาการเพ่ือเสนอเป็นร่างแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปีขององค์การ บริหารส่วนตําบลโนนหอมให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนหอม พิจารณาให้ความ เห็นชอบ และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติประกาศใช้แผนภายในเดือน
เมษายนของทุกปี 

  ๑.๓ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมในส่วนของแผนงาน 
โครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้แต่ละฝ่ายจัดส่งแผนงานหรือโครงการพร้อมรายละเอียดของแต่
ละฝ่าย ให้กองแผนและงบประมาณภายในเดือนเมษายนเพ่ือดําเนินการในการรวบรวมจัดทําแผนพัฒนาสี่ ปีของ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลโนนหอมให้แล้วเสร็จ 

๑.๔ การจัดทําแผนดําเนินงานให้จัดส่งแผนดําเนินงานของแต่ละฝ่าย ส่งให้กองแผนและ 

งบประมาณ ภายในเดือนกันยายนของทุกปีเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนน
หอมต่อไป 
 

  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา ที่ดําเนินการตามข้ันตอนแล้วเสร็จตาม 

ระยะเวลาที่กําหนด 

๒) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ที่ดําเนินการตาม 

ขั้นตอนแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

๓) มีแผนการดําเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  ที ่

ดําเนินการตาม   ขั้นตอนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

๒. การจัดทํางบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา 

แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้จัดส่งแผนงบประมาณรายจ่ายให้กองแผน 

และ งบประมาณทันตามช่วงเวลาในการจัดทํางบประมาณ ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี 

๒.๒ การโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้แต่ละฝ่าย 

ตรวจสอบ งบประมาณและจัดทํารายละเอียดการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงพร้อมเหตุผลในการโอน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพ่ือดําเนินการขอ
อนุมัติจากผู้บริหารหรือ สภาท้องถิ่น  
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามที่สถานศึกษาและกองการศึกษาฯ ขอสนับสนุน งบประมาณ
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 ๓. การดําเนินการโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้ 

๑. จัดทําโครงการตามข้อบัญญัติ 

- กรณีจัดทําโครงการให้เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการก่อนดําเนินการโครงการโดยเอกสารที่  

ต้องแนบ ได้แก่ โครงการ กําหนดการ ประกาศ/คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ หนังสือแจ้ง ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

- บันทึกจัดหาพัสดุแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพ่ือดําเนินตามขั้นตอนตามระเบียบฯ – ส่ง 

เอกสารเบิกจ่ายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อบัญญัติผู้เบิกส่งรูปถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงานและเอกสาร 

 ที่เก่ียวข้องประกอบการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน ๕ วันทําการ 

๒. การยืมเงินตามโครงการ 

- ส่งโครงการเอกสารต้นเรื่องท้ังหมดให้กองคลังก่อนวันที่จะใช้เงินไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ  

นอกจากกรณีเร่งด่วน 

- จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทําสัญญายืมกําหนดส่งใช้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับเงิน 

- หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเงินตามสัญญายืม และ 

ส่งเอกสารตามรายการดังนี้ 

- บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่อง 

-ใบเสร็จรับเงิน-ภาพถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงาน - กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการบันทึกส่งใช้เงินสด 

๓. การเบิกค่าวิทยากร 

- หนังสือเชิญวิทยากร  

- หนังสือตอบรับจากวิทยากร  

- เอกสารการปฏิบัติงานของวิทยากร  
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- ภาพถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงานโครงการ ใบเสร็จรับเงิน 

- สําเนาบัตรประชาชนวิทยากร 

- บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่องส่งใช้เงินยืม  

๔. การเบิกเงินรางวัล 

- ใบสําคัญรับเงิน  

- ผลการแข่งขัน 

- รายชื่อนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่รับรางวัล หรือนักเรียนที่เข้าร่วมการ แข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ 

- ภาพถ่าย/ลายเซ็นครบถ้วนตามโครงการ 

- บันทึกส่งใช้เงินยืม/พร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่องส่งใช้เงินยืม  

๕. การยืมเงินค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางราชการ 

- จัดทําบันทึกยืมเงิน - ส่งเอกสารต้นเรื่องท้ังหมดพร้อมคําสั่งให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไม่น้อยกว่า 
๕ วันทําการ  นอกจากกรณีเร่งด่วน 

- จัดทําสัญญายืมกําหนดส่งใช้ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่กลับมาถึง 

- ครบกําหนดส่งใช้เงินยืม 

- จัดทําบันทึกส่งใช้เงินยืม 

- ส่งเอกสารรายงานการเดินทางทั้งหมดพร้อมใบสําคัญรับเงิน 

- ถ่ายเอกสารต้นเรื่องแนบ  

6. งานโครงการก่อสร้าง 

- งบประมาณจากข้อบัญญัติ - แจ้งกองช่าง สํารวจ ประมาณการ จัดส่งแบบแปลนพร้อมบันทึก
โครงการ - บันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุส่งกองพัสดุและทรัพย์สิน 

- กรณีต้องกําหนดราคากลาง ให้ดําเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
ภายใน ๕ วันทําการก่อนส่งเรื่องการจัดหาพัสดุให้กองพัสดุ 

- คณะกรรมการกําหนดราคากลางรายงานผลการกําหนดราคากลางให้ พัสดทราบ เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป  

 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและ
เป็นไป ตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้หรือไม่ 


