
คูมือการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จงัหวัดลําปาง



คํานํา

คูมือการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ ฉบบันี้ เปนคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหขาราชการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจางผูรับผิดชอบ งานกองการศึกษาฯ ใชศึกษาและนําไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของกองการศึกษาฯ

คูมือการปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ไดแสดงใหเห็นถึง
ข้ันตอนใน การปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานในการ ปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกองการศึกษาฯใหบรรลุตามขอกําหนดท่ีสําคัญ
ซึ่งตอบสนองตอความตองการ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ขาราชการ ครู พนักงานจาง และลูกจางผูรับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร จะไดนําคูมือการปฏิบัติราชการฉบับนี้ไปศึกษาและ
นํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพบรรลุตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ท่ีได
ระบุไวในขอบัญญัติตําบล

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร



ที่มาและความสําคญั
การจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล

วิเชตนคร เนื่องจากการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรเจริญกาวหนาไปใน
ทิศทางท่ีดี ดังนั้น เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตองใหสอดคลองกับ นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร ในทิศทางเดียวกัน และเปน
เครื่องมือในการกํากับ พฤติกรรม การอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรใหเปนแบบแผนเดียวกัน อีกท้ังยังเปน
ตัววัดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานในกอง และการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน
การใหความดีความชอบ การสงเสริมการมีสวนรวม การรับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดระเบียบใหกับองคกร การสรางคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร การสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกเจาหนาท่ี และสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จึงออกคูมือ เปนแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในหนวยงาน ตามลักษณะงานของแตฝาย
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการแบงสวนราชการภายในเปน 2 งาน ดังนี้
1 . งานบริหารการศึกษา
2 . งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเท่ียว

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

1 . เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน
2 . ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
3 . ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร
4 . เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
5 . เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน
6 . เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร
7 . เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝาย
8 . เปนกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในกองการศึกษาฯ ไดอยางมีความสุข
9 . เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีในกองการศึกษาฯ
10 .เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว



ขอบเขต
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือให ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมไปถึง

พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑคําสั่งตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบของแตละฝายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม ตั้งแตข้ันตอนเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนงาน
ความรับผิดชอบ

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย
รวม ไปถึงผูบังคับบัญชาท่ีดูแลและควบคุมงานนั้น ๆ โดยแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตาม
โครงสรางของสวนราชการดังนี้

ผูอํานวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเท่ียว

1 . แผนและงานวิชาการ
2 . สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน
3 . ประสานและสนับสนุนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน
4 . สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน
6 . สงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
7 . สนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน
8 . สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน
9 . เทคโนโลยีทางการศึกษา
10 . สงเสริมการทองเท่ียว

1 . สงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรู
2 . สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
3 . ประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถม
และมัธยม
4 . สงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและ
เยาวชน ศูนยเยาวชนของ อบต.
5 . สื่อสารการเรียนการสอนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
6 . งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

งานการบริหารการศึกษา

1 . ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร



ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีปฏิบัตงิาน
1. งานบริหารการศึกษา

สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนงานดานวิชาการและบริหารท่ัวไป สงเสริม
การจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพ สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน รวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาและวิเคราะห กําหนด
จัดทําแผนและโครงการของกองการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษา และแผนการศึกษา ในสวน
ของกองการศึกษา วางแผนพัฒนาดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ การลงขอมูลระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน (School information System : SIS) และขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Child development center information system
: CCIS) สงเสริมและสนับสนุน การจัดทําสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทํากระบวนการเรียนรู
แนวทางการจัดประสบการณ แผนการสอบ คูมือครู การผลิต และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษางานจัดซื้อ จัดจาง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินโครงการถายโอนภารกิจ โครงการอาหาร
เสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนยการ
เรียน สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรใหแกบุคคล ครอบครัว หนวยงานสถาน
ประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลท่ีอยูในการดูแล ใหไดรับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดตามความเหมาะสม จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองคความรูโดยใหความสําคัญท้ังในดาน
ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับการศึกษา จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและถือวาผูเรียน
สําคัญท่ีสุด จัดใหมีระบบความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองครอบครัวสถานประกอบการ
องคกรหรือสถาบันอ่ืนในทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน
จัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของการเรียนรู โดยผูเรียนผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเหมาะกับผูเรียน ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย บริหารจัดการงานดานธุรการงานเอกสาร และการประสานงานกับสวน
ราชการตางๆใหเกิดประสิทธิภาพ

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการทองเท่ียว
สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาสังคมดาน คุณภาพชีวิต

สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย พัฒนาบุคลากรใหมีความรูสงเสริมประเพณีทองถ่ิน โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง วันสงกรานต จัดชมรม หรือกลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดพัฒนาทักษะ พัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแหงชาติสงเสริมงานการกีฬาและ
นันทนาการเผยแพรผลการดําเนินงานเพ่ือความโปรงใสรวดเร็ว การสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี การบริหาร
จัดการงานดานงานธุรการ งานเอกสาร และการประสานงานกับสวนราชการตางๆใหเกิดประสิทธิภาพ



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑเพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ราชการของเจาหนาท่ีในกองการศึกษาฯ เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลอง
กับขอสั่งการของผูบังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคูมือปฏิบัติราชการเพ่ือใชเปนหลักเกณฑแนวทางการ
ปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษาฯ ใหทุกฝายถือปฏิบัติโดยแบงการกําหนดแนวทางภายใตการกํากับ
ดูแลและรับผิดชอบของแตละฝาย ท้ังนี้ใหนําหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้กําหนดเปนตัว
ประเมินความสําเร็จของงานในแตละสวนงานตอไป ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดกําหนดกฎ
หลักเกณฑ เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้

๑. การกําหนดดานงานสารบรรณ การประชาสัมพันธ เขารับการฝกอบรมและงานอ่ืน ๆการบันทึก
ผานเว็บไซต ประชาสัมพันธ ประกาศตาง ๆ ของสวนราชการการบันทึกผานเว็บไซต สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหอยูในความรับผิดชอบของนักจัดการงานท่ัวไปและผูชวยเจา
พนักงานธุรการ โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีแตละฝายสงมอบเอกสารท่ีจะดําเนินการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการบันทึกผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดดําเนินการไดอยางเรียบรอยตอไป

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีภาพผลการดําเนินงานเผยแพรผานเว็บไซตท่ีท้ังกอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และหลังเสร็จ

สิ้นการดําเนินงาน
2 . การจัดเก็บเอกสารดานงานสารบรรณ

2 .1 ใหทุกฝายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสงคําสั่ง ประกาศ หนังสือ
ราชการตาง ๆ ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเพ่ือเก็บรักษา อยางนอย 3 วันทําการ ท้ังนี้
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ

2 .2 . การเสนองานตาง ๆ ใหทุกฝายสงแฟมไว ท่ีโตะเอกสาร แลวให เจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย นําแฟมออกมาตรวจความถูกตองแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หากเกิดขอผิดพลาดให
ทําเครื่องหมายไว และแจงกลับไปยังสวนท่ีเสนองานมาเพ่ือแกไขและนําเสนอใหม

2 .3 . ใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เขาตรวจหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หากมีหนังสอืสําคัญใหนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการตอไป

2 .4 . ใหแตละฝายนําผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชา
เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอท่ีประชุมประจําเดือนทุกเดือน

2 .5 . การเดินทางไปราชการใหทุกคนเขียนคําขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง
ยกเวนเดินทางไปราชการตางจังหวัดตามหนังสือสั่งการใหใชบันทึกขออนุญาตพรอมคาสั่งในการอนุญาต
เดินทางไปราชการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙

2 .6 . การเขารับการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความรูท่ีจะไดรับ สถานะการเงินการคลัง และรายงาน
ผลการฝกอบรมใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗



2 .7 . ใหทุกฝายดําเนินการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดท่ีไดสั่ง
การลงไปและใหปฏิบัติงานรวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมไดกําหนดระยะเวลา
ไว ใหดําเนินการภายในระยะเวลา 3 วันทําการ

2 .8 . ใหทุกฝายท่ีประสงคจะขอขอมูลตาง ๆ ของแตละสวนราชการอ่ืนๆ ภายในองคการ
บริหารสวนตําบล ตองประสานกับกับสวนราชการนั้นๆ กอนลวงหนา เพ่ือใหแตละฝายท่ีขอขอมูลไดรับ ความ
สะดวกจากขอมูลนั้น ๆ เพ่ือประกอบในการดําเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดวยความ
รวดเร็ว และเรียบรอย เชน การจัดเตรียมเอกสารดานการบริหารจัดการท่ีดี ITA การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับ
ตรวจงานตาง ๆ เปนตน

2 .9 . การจัดทําควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกป
ใหตรวจสอบและรายงานผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ และรวบรวมสงใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ

2 .10 . การจัดทําคําสั่งของกอง ท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบในหนาท่ีของแตละบุคคลในสังกัด
ใหจัดทําคําสั่งเสนอผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ และแจงใหบุคคลนั้น ๆ ทราบ หากมีการปรับปรุงคําสั่ง
หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในฝายตาง ๆ ตองแจงใหผูอานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทราบ เพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัตคํิาสั่งตอไป

2 .11 . การเขารวมพิธีการตาง ๆ เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของ
พระราชวงศ งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร หนวยงานภายนอกอ่ืนๆ
ใหขาราชการและพนักงานจางทุกคนเขารวมกิจกรรมตามท่ีกองการศึกษาฯ จัดไว หากไมไดเขารวมใหชี้แจง
เหตุผลใหผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบตอไป

2 .12 . ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามคําสั่ง
ทุกคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีตางๆ โดยเครงครัด

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานดานเอกสารธุรการ การประสานงาน และการมีสวนรวมตางๆ ตองเปนไปตามระเบียบ

คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบจากเอกสารขอมูลท่ีจัดเก็บไวในแฟมหลัง
เสร็จสิ้นการดําเนินงาน

3 . การดูแลความสะอาดและความเรียบรอย
การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บุคคลกร

ทุกคนท่ีอยูภายในองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ชวยกันดูแล ตลอดจนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบุคลากรภายในศูนย ชวยกันรับผิดชอบดูแล(ครู ผูดูแลเด็กเล็ก ,คนงานท่ัวไป
รับผิดชอบ ภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังนี้เปนไปตามคําสั่ง
แบงงานกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจุบัน



วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหนาท่ีความรับผิดชอบเปนรายหกเดือน เพ่ือให

ผูบริหารไดตรวจสอบและรับทราบ

๒. การกําหนดดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณดานการศึกษา
1 . ดานแผนงานโครงการ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว๖

๐๕๖ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖4 ) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑.๑. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเสนอราง
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาใหความเห็นชอบ
และเสนอผูบริหารสถานศึกษาประกาศใชแผนภายในเดือนมีนาคมของทุกป และรวบรวมสงใหกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ดําเนินการบูรณาการเปนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนครตอไป

๑.๒ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ใหนํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของสถานศึกษา และของกองการศึกษาฯ บูรณาการ เพ่ือเสนอเปนรางแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครใหคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนครพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครอนุมัติประกาศใชแผน
ภายในเดือนเมษายนของทุกป

1 .๓ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหาปขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครในสวนของ
แผนงานโครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใหแตละฝายจัดสงแผนงานหรือโครงการพรอม
รายละเอียดของแตละฝาย ใหกองแผนและงบประมาณภายในเดือนเมษายนเพ่ือดําเนินการในการรวบรวม
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครใหแลวเสร็จ

1 .๔ การจัดทําแผนดําเนินงานใหจัดสงแผนดําเนินงานของแตละฝาย สงใหกองแผนและ
งบประมาณภายในเดือนกันยายนของทุกปเพ่ือดําเนินการจัดทาแผนดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
วิเชตนครตอไป



วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปของสถานศึกษา ท่ีดําเนินการตามข้ันตอนแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด การกําหนดดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณดานการศึกษา
๒) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ท่ีดําเนินการตามข้ันตอนแลว

เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๓) มีแผนการดําเนินงานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ท่ีดําเนินการตาม

ข้ันตอนแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด

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

๒.๑ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหจัดสงแผนงบประมาณรายจายใหกองแผน
และงบประมาณทันตามชวงเวลาในการจัดทํางบประมาณ ชวงเดือนมิถุนายนของทุกป

๒.๒ การโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจายประจําปใหแตละฝาย
ตรวจสอบงบประมาณและจัดทารายละเอียดการโอน แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงพรอมเหตุผลในการโอน
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหเจาหนาท่ีงบประมาณทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ เพ่ือดําเนินการ
ขออนุมัติจากผูบริหารหรือสภาทองถ่ิน

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาและกองการศึกษาฯ ขอสนับสนุน

งบประมาณปรากฏ ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ถามี)

๓. การดําเนินการโครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๓๕และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

1 . จัดทําโครงการตามขอบัญญัติ
- กรณีจัดทําโครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดาเนินการโครงการโดยเอกสารท่ีตองแนบ

ไดแก โครงการ กําหนดการ ประกาศ/คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ หนังสือแจงสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของ เปนตน

- บันทึกจัดหาพัสดุ แจงกองพัสดุและทรัพยสิน เพ่ือดาเนินตามข้ันตอนตามระเบียบฯ
- สงเอกสารเบิกจายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ
- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการตามขอบัญญัติผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและเอกสารท่ี

เก่ียวของประกอบการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันทําการ



2 . การยืมเงินตามโครงการ
- สงโครงการเอกสารตนเรื่องท้ังหมดใหกองคลังกอนวันท่ีจะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทําการ นอกจาก

กรณีเรงดวน
- จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับเงิน
- หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินตาม
๓. สัญญายืม และสงเอกสารตามรายการดังนี้
- บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่อง
- ใบเสร็จรับเงิน
- ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน
- กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด
๔. การเบิกเงินรางวัล
- ใบสําคัญรับเงิน
- ผลการแขงขัน
- รายชื่อนักกีฬาท่ีรวมแขงขันกีฬาแตละประเภทท่ีรับรางวัล หรือนักเรียนท่ีเขารวมการแขงขัน

กิจกรรมตางๆ
- ภาพถาย/ลายเซ็นครบถวนตามโครงการ
- บันทึกสงใชเงินยืม/พรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม
5 . การยืมเงินคาลงทะเบียน/คาเดินทางราชการ
- จัดทําบันทึกยืมเงิน
- สงเอกสารตนเรื่องท้ังหมดพรอมคําสั่งใหกองคลังกอนจะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทําการ

นอกจากกรณีเรงดวน
- จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 15 วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง
- ครบกําหนดสงใชเงินยืม
- จัดทําบันทึกสงใชเงินยืม
- สงเอกสารรายงานการเดินทางท้ังหมดพรอมใบสําคัญรับเงิน
- ถายเอกสารตนเรื่องแนบ

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ และ

เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไวหรือไม



บทเฉพาะกาล

ใหขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจางในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑตามคูมือฉบับนี้ โดยให
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ ฉบับนี้ และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ภายใตการบังคับ
บัญชาของผูบังคับบัญชาและผูบริหารทองถ่ิน
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