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เทศบาลตำบลลำนารายณ์  

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
 



ที่มาและความสำคัญ 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกองการการศึกษา ทั้งในเรื่องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งาน
กิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและการศึกษานอก
โรงเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริการงานศึกษา 
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 
6 งาน และมีสถานศึกษาสังกัด 2 แห่ง ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานแผนงานและโครงการ 

- งานการศึกษาปฐมวัย 

- งานการศึกษาระดับอนุบาล 

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

- งานธุรการ 

2. สถานศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน  

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  

4. เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร  

5. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย  

6. เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ  

7. เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 



ขอบเขต 

การจัดำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวมไปถึง
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติ หลักเกณฑ์คำสั่งตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนงาน 

ความรับผิดชอบ 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้น ๆ โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตาม
โครงสร้างของส่วนราชการดังนี้ 

 

 

 

 

 

- งานพัฒนาชุมชน                                               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน 

- งานแผนงานและโครงการ                                       เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

- งานการศึกษาปฐมวัย                                           - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์                      

- งานการศึกษาระดับอนุบาล 

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

- งานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ฝ่ายบริหารการศึกษา สถานศึกษา 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน  

1. งานฝ่ายบริหารการศึกษา  

สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการและบริหารทั่วไป ส่งเสริม  
การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ 
ประกันคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กำหนดจัดทำ
แผนและโครงการของกองการศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา และแผนการศึกษาในส่วนของ
กองการศึกษาวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง เงินจัดสรร เงิน
อุดหนุนทุกประเภท เงินโครงการถ่ายโอนภารกิจ โครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน และ
งานด้านธุรการงาน เอกสาร และการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษา 

การลงข้อมูลระบบข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System : SIS) 
และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น (Child 
development center information system : CCIS) ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร การจัดทำกระบวนการ เรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอบ คู่มือครู การผลิต และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือ ศูนย์การเรียน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรให้แก่บุคคล 
ครอบครัว หน่วยงาน สถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล ให้ได้รับการพัฒนา
และสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม ในด้านความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับระดับการศึกษา ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อ
การเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้ง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จัดให้มีการวิจัยและ พัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เหมาะกับ
ผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ในกองการศึกษา เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อสั่ง  
การของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน  
ราชการภายในกองการศึกษาฯ ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยแบ่งการกำหนดแนวทางภายใต้การกากับดูแลและ 
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ให้นาหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้ก าหนดเป็นตัวประเมิน  
ความสำเร็จของงานในแต่ละส่วนงานต่อไป ดังนั้น กองการศึกษา ได้กำหนด กฎหลักเกณฑ์ เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 



1. การกำหนดด้านงานสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการฝึกอบรมและงานอ่ืนๆ 

การรับ – ส่งหนังสือ บันทึกข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การเข้ารับการฝึก 
อบรมสื่อออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของกองการศึกษา ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติใน
ขณะนี้ โดยมีพนักงานจ้างเหมา เป็นผู้ช่วยดำเนินการโดยกำหนดให้เจ้าหน้าทีแ่ตล่ะฝ่าย/งานส่งมอบเอกสารที่
จะดำเนินการให้งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลดำเนินการบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้
ดำเนินการได้   อย่างเรียนร้อย ต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีภาพผลการดําเนินงานเผยแพรผ่านเว็บไซตที่ทั้งกอนดําเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังเสร็จ
สิ้นการดําเนินงาน 

2. การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 

- หนังสือรับ หนังสือสง คำสั่ง บันทึกข้อความ ประกาศ ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการ
ดำเนินการเพื่อเก็บรักษา อย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้ใหเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสาร
บรรณพ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

- การเสนอหนังสือต่างๆ ใหทุกฝ่าย/งานเสนอใหหัวหนผ่านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบความถูกตองแลวนำเสนอผู้อํานวยการกองการศึกษา เพ่ือพิจารณาตอไป หากมีการแกไขขอผิดพลาด
ก็ทำเครื่องหมายกำกับไว และแจงกลับไปยังสวนที่เสนองานมาเพ่ือแกไขและนําเสนอใหม ่

- ใหนักวิชาการศึกษาเขาตรวจสอบหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกวันหากมี
หนังสือสำคัญใหนําเรียนผู้อํานวยการกองการศึกษา เพ่ือทราบและดำเนินการตอไป 

- การเดินทางไปราชการให ทุกคนจัดทำบันทึกการขออนุญาตเดินทางไปราชการเสนอผ่าน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี ทั้งนี้ ใหเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 

- การเขารับการฝกอบรมตามโครงการต่างๆ ใหเป็นไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานกำหนด
ตําแหน่งของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความรูที่จะไดรับ สถานะการเงินการคลัง และรายงานผลการฝกอบรม
ใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ 
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

- การเขารวมงานพระราชพิธี หรืองานพิธีการตางๆ ของหนวยงานภายนอก หรือการเขารวมงาน/กิจ
กรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลคําน้ําแซบใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ไดรับมอบหมายเขารวม
กิจกรรมทุกครั้ง หากไมสามารถเขารวมกิจกรรไดใหชี้แจงเหตุผลใหผูอํานวยการกองการศึกษาทราบเพ่ือ
รายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบตามลําดับ 



- ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ทุกคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมายหนาที่ตางๆ โดยเครงครัดวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานดานเอกสาร
ธุรการ การประสานงาน และการมีสวนรวมตางๆ ตองเปนไปตามระเบียบคําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตรวจสอบจากรายงานผลการดําเนินงานและเอกสารขอมูลที่จัดเก็บไวในแฟมหลัง
เสร็จสิ้นการดําเนินงาน 

3. การดูแลความสะอาดเรียบรอย  

การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในกองการศึกษา แม่บ้าน เปนผูรับผิดชอบหลัก            
สวนบุคลากรทุกคนที่อยูภายในกอง ชวยกันดูแลบริเวณอาณาเขตของตนเองใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ตลอดจนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใหบุคคลกรภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกคน ชวยกันดูแล รับผิดชอบ    
ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนใหสะอาด รมรื่น นาอยู มีความปลอดภัย ภายใตการกํากับดูแลของ           
ผูอํานวยการกองการศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายงานภายในกองที่ไดกําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามหนาที ่ความรับผิดชอบเพื ่อใหผูบริหารได
ตรวจสอบและรับทราบตอไป 

-การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใหผูบริหารไดตรวจสอบและรับทราบตอไป 

4. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงาน 

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล ใหเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ดังนี้ 

4.1.1 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหสถานศึกษาเสนอรางแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกาศใชและ
รวบรวมสงใหกองการศึกษา ดําเนินการบูรณาการเปนแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลลำนารายณ์      
ต่อไปโดยดําเนินการจัดแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 3 แผน ดังนี้ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ใหดําเนินการตามแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาและใหสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงาน 



2)การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของสถานศึกษา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จและประกาศ
ใชภายในเดือนเมษายน ของทุกป 

3)การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จและ
ประกาศใชกอนวันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

4.1.2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลลำนารายณ์ใหนําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา บูรณาการ เพื่อเสนอเปนรางแผนพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาลตําบลลำนารายณ์ใหคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอนายกอนุมัติ
ประกาศใชแผนภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป 

4.1.3 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลลำนารายณ์ในสวนของแผนงานโครงการกอง
การศึกษา ใหเสนอโครงการพรอมรายละเอียดใหเจาหนาที่จัดทําแผนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมเพ่ือดําเนินการ
รวบรวมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล ตอไป 

4.1.4 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหจัดสงแผนการดําเนินงานของกองการศึกษา สงใหเจาหนาที่
จัดทําแผนภายในเดือนกันยายนของทุกป เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาล ตอไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และการจัดแผนพัฒนา
การศึกษาของเทศบาล 

5. การดําเนินการโครงการและการเบิกจายงบประมาณ 

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝก  
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา  รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส
วนทองถิ ่น พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดังนี้ 

5.1 การจัดทําโครงการตามเทศบัญญัติ 

- กรณีจัดทําโครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดําเนินการโครงการไมนอยกวา 15 วันโดย
เอกสารที่ตองแนบไดแก โครงการ กําหนดการ ประกาศจัดงาน 



- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และหนังสือแจงสวนราชการที่เก่ียวข 

- จัดสงหนังสือถึงบุคคล/หนวยงานที่เกี ่ยวของหลังจากไดรับการอนุมัติโครงการหรือตามความ
เหมาะสม โดยแจงใหหนวยงานหรือบุคคลสงแบบตอบรับกอนวันดําเนินการไมนอยกวา 5 วัน 

5.2 การจัดหาพัสดุ 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางพรอมกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปยังกองคลังกอนวัน
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา 7 วัน (กรณีวงเงินจัดหามากกวา 10,000 บาท) 

- ดําเนินการจัดหาพัสดุเพื่อใชในการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จกอนดําเนินการไมนอยกวา 2 วัน
(กรณีวงเงินจัดหาไมเกิน 10,000 บาท)โดยใหปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด กค (กวจ)0405.2/ว 119 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2561 เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที ่เกี ่ยวกับค าใชจายในการ
บริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ ทั้งดําเนินการเอง หรือ
กองคลังดําเนินการให 

5.3 การยืมเงิน 

- การยืมเงินเพ่ือใชจายในการดําเนินการโครงการ ใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทําเรื่องยืมเงินกอนวันจัด
กิจกรรม/โครงการ ไมนอยกวา 5 วัน(ทําการ)ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้ 

1. สัญญายืมเงิน/ฎีกา 

2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน (ระบุรายการ/จํานวนเงิน ที่ขอยืม) 

3. บันทึกขออนุมัติโครงการและโครงการ (พรอมสําเนาถูกตอง) 

5.4 การสงใชเงินยืม 

- การสงใชเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีเอกสารประกอบดังนี้ 

1. การสงใชเงินยืมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินยืมโครงการ 

2. บันทึกขอสงใชเงินยืม 

3. ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 

4. เงินสด (ถามี) 

5. สําเนาโครงการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

6. รายชื่อผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

7. หนังสือเชิญ (ของเทศบาล) /หนังสือตอบรับ-แบบตอบรับ (ของหนวยงาน/บุคคล) 



8. รูปภาพ (วัสดุ อุปกรณ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ผูเขารวมกิจกรรม) 

5.5 การรายงานผลการดําเนินโครงการ 

- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ 

โดยมีเอกสาประกอบ ดังนี้ 

1. บันทึกรายงานผลการดําเนินโครงการ 

2. แบบรายงานผลการดําเนินโครงการโดยใหระบุเปาหมายและงบประมาณดังนี้ 

- กลุมเปาหมายใหใสจํานวนกลุมเปาหมายตามโครงการ ที่กําหนดไว และกลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมจริง (ตองเทากับจํานวนในใบลงทะเบียน) 

- งบประมาณ ใหระบุจํานวนงบประมาณในโครงการ และงบประมาณที่ใชจายจริง โดยให้คํานวณ     
รอยละของการประหยัดงบประมาณไวดวย 

3. สําเนาโครงการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4. รายชื่อผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

5. หนังสือเชิญ (ของเทศบาล) /หนังสือตอบรับ-แบบตอบรับ (ของหนวยงาน/บุคคล) 

6. รูปภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการ 

5.6 การเบิกจายเงินรางวัลการแขงขัน/การประกวด 

1.ใบสําคัญรับเงินพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ 

2.ผลการแขงขัน/ผลการประกวด 

3.รายชื่อผูเขารวมแขงขัน/ผูเขารวมการประกวดแตละประเภท 

4. ภาพถาย/ลายเซ็นครบถวนตามโครงการ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และการนําปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการในครั้งถัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. การเขารับการฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ 

- จัดทําบันทึกขออนุญาตเขารับการฝกอบรม/เดินทางไปราชการพรอมคําสั่งใหผูบริหารลงนาม 



- จัดทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินคาลงทะเบียน/คาเดินทางไปราชการ โดยแนบรายการและประมาณ
การคาใชจายตามระเบียบฯ 

- วางฎีกาเบิกจายเงินยืมใหกองคลังกอนลงทะเบียนหรือกอนเดินทางไปราชการไมนอยกวา 5 วัน    
ทําการ 

- สงใชเงินยืมภายใน 15วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงบาน/สํานักงาน 

- รายงานการเขารับการฝกอบรม/การเดินทางไปราชการ ภายใน 60 วัน นับแตวันกลับถึงบาน/
สํานักงาน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การรายงานผลการเขารับการฝกอบรม/เดินทางไปราชการ การถายทอดองคความรู และการพัฒนา
งานในหนาที่ ที่ไดรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. การดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

1. แจงใหโรงเรียนจัดทําประมาณการคาใชจาย โดยใหถือวาเปนการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน ประจําปงบประมาณถัดไป ภายในวันที่ 20 มิถุนายน ของปงบประมาณ (ปปจจุบัน)เพื่อให
เทศบาลเสนอสภาเทศบาล ในการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปถัดไปตอสภาเทศบาล 

2.เมื่อเทศบาลประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปแลวใหทําหนังสือแจงการอนุมัติงบประมาณ
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน พรอมแจงเงื่อนไขการในการใชจายเงินอุดหนุน โดยมีสาระดังนี้ 

- เทศบาลจะเบิกจายเงินอุดหนุนใหโรงเรียนตามจํานวนวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวน
กลางหรือตามความจําเปนเรงดวน 

- ใหโรงเรียนจัดทําหนังสือขอรับการจัดสรรงบเปนรายภาคเรียน โดยคํานวณงบประมาณที่ขอรับตาม
จํานวนเด็กที่มีอยูจริงของแตละภาคเรียน x 20 บาท x 100 วันพรอมแนบรายชื่อเด็กนักเรียนและเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักโดยกําหนดสงหนังสือขอรับดังนี้ 

งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษานั้น ใหสงหนังสือภายในวันที่ 20 ตุลาคม 

งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาถัดไป ใหสงหนังสือขอรับภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ของป
ถัดไป 

- ใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินโครงการภายใน 30 วัน หลังจากดําเนินโครงแลวเสร็จ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการโครงการอาหารกลางวัน ตามแบบรายงาน 

4. วางฎีกาเบิกจายเงินอุดหนุนใหโรงเรียนทันที ที่ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ (เปนไตรมาส)
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 



- การรายงานผลการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษาท่ีไดรับเงินอุดหนุน 

8. การดําเนินการเบิกจายเงินโครงการสนับสนุนการใชจายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 

1. จัดทําฎีกาเบิกเงินใหสถานศึกษา ทันทีท่ีไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณ 

2. เบิกจายเงินใหกับสถานศึกษา ตามจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับงบประมาณเปนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาครบถวนทุกรายการ 
และทันตามเวลาที่กําหนด 

9. การบันทึกขอมูลน ักเร ียนหรือเด ็กเล็กในระบบสารสนทางการศึกษาท องถิ ่น( Local 
Education Center information system : LEC)ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

1. ตรวจสอบและกรอกขอมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น ของโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตามแนวทาง หรือหนังสือสั่งการ ใหถูกตอง ครบถวนทั้งขอมูลทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลจํานวนนักเรียน และขอมูลอื่นๆ ที่กําหนดในระบบ ใหแลวเสร็จกอนวันปดระบบไมนอยกวา10 วัน 

2. จัดทํารายงานการบันทึกขอมูลในระบบพรอมเอกสารหลักฐานประกอบใหหนวยงานตนสังกัดทราบ
ทันทีท่ีบันทึกขอมูลเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 

3. ตรวจสอบความซ้ําซอน / มีตัวตนจริงของนักเรียน (กรณีที่มีหนังสือแจงใหตรวจสอบ) และใหราย
งานใหหนวยงานตนสังกัดทราบทันทีท่ีตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบรอยระดับองคกร 

1. จัดทําหนังสือสํารวจขอมูลนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทันที ที่มีหนังสือแจงเปดระบบให้กรอกข
อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น 

2. ใหโรงเรียนสงแบบสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนโดยใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูรับรองขอมูล 

3. ผูรับผิดชอบกรอกขอมูลในระบบ ตรวจสอบ และกรอกขอมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาทองถิ่น ใหแลวเสร็จ กอนระบบปดไมนอยกวา 5 วัน 

4 ผูรับผิดชอบยืนยันขอมูล ตรวจสอบขอมูลนักเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษา
สังกัดอ่ืน ใหถูกตอง ครบถวน และยืนยันขอมูลในระบบกอนวันปดระบบไมนอยกวา 2 วัน 

5. จัดทํารายงานการบันทึก/ยืนยันขอมูลใหผูบังคับบัญชาทราบกอนวันปดระบบไมนอยกวา 1 วัน
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การรายงานผลการดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น 

- เทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ ครบถวนทุกรายการ 


