
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ค ำน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ฉบับนี้ เป็นคู่มือกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งเทศบำล  
เมืองสนั่นรักษ์จัดท ำเพ่ือให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงผู้รับผิดชอบงำนของกองกำรศึกษำใช้ศึกษำและน ำไป  
ปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำเทศบำล  
เมืองสนั่นรักษ์ ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดงำนและมำตรฐำนคุณภำพงำนเพ่ือก ำหนด
เป็นมำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงกองกำรศึกษำ ให้บรรลุตำม 
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญซึ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส ำคัญ คณะผู้จัดท ำหวัง
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงผู้รับผิดชอบกองกำรศึกษำเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์  จะได้น ำคู่มือ                        
กำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ไปศึกษำและน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

                      กองกำรศึกษำ 
                เทศบำลเมืองสนั่นรักษ ์
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คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 

ที่มาและความส าคัญ 

กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำ เพ่ือเป็นเครื่องมือ                 
ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของบุคลำกรกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ เป็นไปด้วยควำมมีระเบียบ
เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้ปฏิบัติงำน
ได้ทรำบและเข้ำใจกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับ นโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และ
เป้ำหมำยขององค์กรในทิศทำงเดียวกัน และเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับพฤติกรรมกำรอยู่รวมกันของบุคลำกร                   
ในองค์กรให้เป็นแบบแผนเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนในองค์กร และกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทน กำรให้ควำมดีควำมชอบ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม                     
กำรรับผิดชอบ กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีกำรก ำหนดมำตรฐำน กำรจัด
ระเบียบให้กับองค์กร กำรสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมภำยในองค์กร และกำรสร้ำงขวัญและก ำลังให้แก่พนักงำน                  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน กำรปลูกจิตส ำนึกในกำรรักองค์กร จึงจัดท ำคู่มือ                       
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนรำชกำรภำยในกองกำรศึกษำเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ตำมลักษณะงำนของแต่ละส่วนรำชกำร
ในสังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองสนั่นรักษ ์โดยแบ่งงำนออกเป็น ๓ ฝ่ำย ดังนี้ 

๑. ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร 
๒. ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
๓. ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๑. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและแบบแผนเดียวกัน  
๒. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนและหลัง  
๓. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำควรปฏิบัติงำนอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร  
๔. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององค์กร  
๕. เพ่ือให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน  
๖. เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของ 

พนักงำนในองค์กร  
๗. เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของแต่ละส่วนรำชกำร  
๘. เป็นกรอบก ำหนดพฤติกรรมกำรอยู่รวมกันในองค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข  
๙. เป็นแนวทำงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงำนในองค์กร  
๑๐. เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรให้บริกำรประชำชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่ำงรวดเร็ว 
 

 



-๒- 

ขอบเขต 

กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือให้พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล พนักงำนจ้ำง ตำมภำรกิจ พนักงำน
จ้ำงทั่วไป รวมไปถึงพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนในสังกัดกอง
กำรศึกษำ เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร มติ หลักเกณฑ์ค ำสั่ง 
เทศบำลเมืองสนั่นรักษท์ี่มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนรำชกำรและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนงำนนั้น 
 

ความรับผิดชอบ 

กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบตำมท่ีได้รับ มอบหมำย รวมไปถึง
ผู้บังคับบัญชำที่ดูแลและควบคุมงำนนั้นๆ โดยแบ่งสำยกำรบังคับบัญชำตำมลักษณะงำนตำมโครงสร้ำงของส่วน
รำชกำร ดังนี้ 

 

                        กรอบโครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง) 

ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร 
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น) 

ฝ่ำยส่งเสรมิกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                     
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น) 

 

      ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ                                         
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น) 

 

งำนแผนงำนและโครงกำร 
งำนกำรเงินและบญัช ี
งำนธุรกำร 
 

งำนกิจกรรมเด็กและเยำวชน 
งำนศำสนำ ประเพณีและวัฒธรรม 
งำนกีฬำและนันทนำกำร 
 

งำนส่งเสรมิคุณภำพ               
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
งำนโรงเรียน 
-โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมือง
สนั่นรักษ์ ๑ 
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ 
-โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมือง
สนั่นรักษ์ ๒ 
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ๒ 
 



-๓- 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน 

๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับงำนแผนงำนกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ งำนกำรเงิน บัญชี งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ                    
งำนดูแลรักษำ วัสดุอุปกรณ์ กำรติดต่อและอ ำนวยควำมสะดวก งำนตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญ
ของทำงรำชกำร งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศ งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์และร้องเรียน งำนด้ำนประชำสัมพันธ์และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน งำนคุมทะเบียนพัสดุ วำงฎีกำเบิกจ่ำยเงิน งำนงบประมำณของกองศึกษำ                      
ทุกประเภท งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พัฒนำสังคมด้ำนคุณภำพชีวิต ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัย พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง             
จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬำ ตลอดจนกิจกรรมกีฬำและนันทำกำร เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำ ทักษะ พัฒนำ 
เยำวชนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กเยำวชนแห่งชำติส่งเสริมงำนกำรกีฬำและนันทนำกำร  เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือควำมโปร่งใสรวดเร็ว บริหำรจัดกำรงำนด้ำนงำนธุรกำร งำนเอกสำร และกำรประสำนงำนกับส่วน
รำชกำรต่ำงๆ ให้เกิดประสิทธิภำพ 

๓. ฝ่ายบริหารการศึกษา 

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรและบริหำรทั่วไป ส่งเสริม                   
กำรจัดกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และสถำนศึกษำในสังกัด ควบคุม ตรวจสอบ คุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ และจัดระบบกำรประกันคุณภำพ ส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษำ
และวิเครำะห์ ก ำหนด จัดท ำแผนและโครงกำรของกองกำรศึกษำ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศึกษำ และ
แผนกำรศึกษำในส่วนของกองกำรศึกษำ วำงแผนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กำรลง
ข้ อมู ล ร ะบบข้ อมู ล ส ำ ร สน เทศทำ งก ำ รศึ กษ ำ ท้ อ ง ถิ่ น  (LEC : Local Education Center Information 
System) ส่งเสริมและสนับสนุน กำรจัดท ำสำระของหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดท ำกระบวนกำรเรียนรู้ 
แนวทำงกำร จัดประสบกำรณ์ แผนกำรสอบ คู่มือครู กำรผลิต และกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกร ให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนที่เหมำะสมตำมมำตรฐำนวิชำชีพสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินโครงกำรถ่ำยโอนภำรกิจ โครงกำรอำหำรเสริม (นม) และ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โรงเรียนหรือศูนย์กำรเรียน ส่งเสริม 
สนับสนุน ด้ำนวิชำกำร งบประมำณ บุคลำกรให้แก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงำน สถำนประกอบกำรในกำรอบรม
เลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในกำรดูแลให้ได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถจัดกำรศึกษำปฐมวัยได้ตำมควำมเหมำะสม   
จัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรและแบบองค์ควำมรู้โดยให้ควำมส ำคัญทั้งในด้ำนควำมรู้ คุณธรรม และกระบวนกำร
เรียนรู้ให้เหมำะสมกับระดับกำรศึกษำจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด และธรรมชำติของวัยของ
ผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและถือว่ำผู้เรียนส ำคัญที่สุดจัดให้มีระบบควำมร่วมมือ 
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ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และสถำนศึกษำในสังกัด ผู้ปกครอง ครอบครัว สถำนประกอบกำร องค์กรหรือสถำบัน
อ่ืนในท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศกำรเรียน
กำรสอน กำรจัดสื่อกำรเรียนเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้                   
โดยผู้เรียนผู้สอนอำจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ
ให้เหมำะกับผู้เรียนปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย บริหำรจัดกำรงำนด้ำนธุรกำรงำน เอกสำร และกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรต่ำงๆให้เกิด
ประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กองกำรศึกษำได้ก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกอง
กำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำ              
ทุกระดับจึงจัดท ำคู่มือปฏิบัติรำชกำรเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนรำชกำรภำยในกองกำรศึกษำ                
ให้ทุกฝ่ำยถือปฏิบัติโดยแบ่งกำรก ำหนดแนวทำงภำยใต้กำรก ำกับดูแลและรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำย ทั้งนี้ให้น ำ
หลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนรำชกำรนี้ก ำหนดเป็นตัวประเมินควำมส ำเร็จของงำนในแต่ละส่วนงำนต่อไป 
ดังนั้น กองกำรศึกษำ ได้ก ำหนด กฎหลักเกณฑ์ เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 

๑.๑ ให้ทุกฝ่ำยในสังกัดกองกำรศึกษำ จัดส่งค ำสั่ง ประกำศ หนังสือรำชกำร ต่ำง ๆ ให้งำนธุรกำร จัดเก็บ
ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำรเพ่ือเก็บรักษำ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และหนังสือสั่งกำรทีเ่กี่ยวข้อง 

๑.๒ กำรเสนองำนต่ำง ๆ ให้ทุกฝ่ำยส่งแฟ้มไว้ที่โต๊ะเอกสำร แล้วให้ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรหรือเจ้ำหน้ำที่          
ที่ได้รับมอบหมำย น ำแฟ้มออกมำตรวจควำมถูกต้องแล้ว เสนอให้ผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับชั้น หำกเกิดข้อผิดพลำด
ให้ท ำเครื่องหมำยไว้ และแจ้งกลับไปยังส่วนที่เสนองำนมำเพ่ือแก้ไขและน ำเสนอใหม่ 

๑.๓ ให้แต่ละฝ่ำยน ำผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติตำมข้อสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำเพ่ือรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของกองกำรศึกษำต่อที่ประชุมประจ ำเดือนทุกเดือน 

๑.๔ กำรเดินทำงไปรำชกำรให้ทุกคนเขียนค ำขออนุญำตในกำรเดินทำงไปรำชกำรทุกครั้งยกเว้น เดินทำงไป
รำชกำรต่ำงจังหวัดตำมหนังสือสั่งกำรให้ใช้บันทึกขออนุญำตพร้อมค ำสั่งในกำรอนุญำตเดินทำงไปรำชกำร ทั้งนี้                     
ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑.๕  กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งของแต่ละบุคคล โดยค ำนึงถึงควำมรู้ที่จะได้รับ สถำนะกำรเงินกำรคลัง และรำยงำนผลกำรฝึกอบรม   
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ให้ทรำบภำยหลังจำกเดินทำงกลับ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำ ใช้จ่ำยในกำรอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที๔่) 

๑.๖ ให้ทุกฝ่ำยด ำเนินกำรถือปฏิบัติตำมข้อสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัดที่ได้สั่งกำรลงไป และให้
ปฏิบัติงำนรวมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

๑.๗ ให้ทุกฝ่ำยที่ประสงค์จะขอข้อมูลต่ำง ๆ ของแต่ละส่วนรำชกำรอื่นๆ ภำยในหน่วยงำนต้องประสำนกับ
กับส่วนรำชกำรนั้นๆ ก่อนล่วงหน้ำเพ่ือให้แต่ละฝ่ำยที่ขอข้อมูล ได้รับควำมสะดวกจำกข้อมูลนั้น ๆ เพ่ือประกอบใน
กำรด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ ด้วยควำมรวดเร็วและเรียบร้อย  

๑.๘ กำรจัดท ำควบคุมภำยในของกองกำรศึกษำของทุกปีให้ตรวจสอบและรำยงำนผู้อ ำนวยกำร                   
กองกำรศึกษำ และรวบรวมส่งให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ทรำบและด ำเนินกำร                
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๙ กำรจัดท ำค ำสั่งของกองกำรศึกษำที่เก่ียวกับควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของแต่ละบุคคลในสังกัดให้จัดท ำ 
ค ำสั่งเสนอผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำอนุมัติ และแจ้งให้บุคคลนั้น ๆ ทรำบ หำกมีกำรปรับปรุงค ำสั่งหน้ำที่ควำม 
รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยต่ำง ๆ ต้องแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรกองทรำบ เพ่ือรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ 
อนุมัติค ำสั่งต่อไป 

๑.๑๐ กำรเข้ำร่วมพิธีกำรต่ำง ๆ เช่น งำนเฉลิมพระชนมพรรษำ งำนเฉลิมพระเกียรติของพระรำชวงศ์  
งำน/กิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ หน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ๆ ให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง ทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรมตำมท่ีกองกำรศึกษำจัดไว้ หำกไม่ได้เข้ำร่วมให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ทรำบต่อไป 

๑.๑๑ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพนักงำนจ้ำง ถือปฏิบัติตำมค ำสั่ง ทุกค ำสั่งที่ ได้รับ
มอบหมำยหน้ำที่ต่ำงๆ โดยเคร่งครัด วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนเอกสำร 
ธุรกำร กำรประสำนงำน และกำรมีส่วนร่วมต่ำงๆ ต้องเป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง 
กำรที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบจำกเอกสำรข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มหลัง เสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด ำเนินงำนด้ำนเอกสำร ธุรกำร กำรประสำนงำน และกำรมีส่วนร่วมต่ำงๆต้องเป็นไปตำมระเบียบค ำสั่ง 
ประกำศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสำรข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มหลังเสร็จสิ้ นกำร
ด ำเนินงำน 

๒. การก าหนดด้านแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านการศึกษา                                                             
๒.๑ ด้านแผนงาน/โครงการ เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๓๖๘ 

ลงวันที่ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
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๒.๒.๑ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของสถำนศึกษำ ให้สถำนศึกษำเสนอ
ร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของสถำนศึกษำ ให้คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
หรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำประกำศใช้แผน 
และรวบรวม ส่งให้กองกำรศึกษำ ด ำเนินกำรบูรณำกำรเป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของ
เทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ต่อไป 

๒.๒.๒ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ให้น ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของสถำนศึกษำที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำแล้ว และของกองกำรศึกษำมำบูรณำกำรเพ่ือเสนอเป็นร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.
๒๕๗๐) ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ พิจำรณำเห็นชอบ                
และเสนอนำยกเทศมนตรี อนุมัติประกำศใช้แผนฯ ต่อไป 

๒.๒.๓ กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ในส่วนของ
แผนงำน โครงกำรกองกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดส่งแผนงำนหรือโครงกำรพร้อมรำยละเอียด  ส่งให้กอง
กำรศึกษำภำยในเดือนเมษำยน เพ่ือด ำเนินกำรในกำรรวบรวมจัดส่งให้กองยุทธศำสตร์และงบประมำณจัดท ำ
แผนพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ ์ให้แล้วเสร็จ 

๒.๒.๔ กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนให้จัดส่งแผนด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย ส่งให้กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ ภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ต่อไป 

 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของสถำนศึกษำ ที่ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน แล้วเสร็จ

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กำรก ำหนดด้ำนแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ 
๒) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ด ำเนินกำรตำม

ขั้นตอนแล้วเสร็จ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
๓) มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำของเทศบำลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน แล้วเสร็จตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด 
๒.๒ การจัดท างบประมาณ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒.๒.๑ กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ให้จัดส่งแผนงบประมำณรำยจ่ำยให้กองยุทธศำสตร์และ 

งบประมำณ ทันตำมช่วงเวลำในกำรจัดท ำงบประมำณ ช่วงเดือนมิถุนำยนของทุกปี 
๒.๒.๒ กำรโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้แต่ละฝ่ำยตรวจสอบ 

งบประมำณและจัดท ำรำยละเอียดกำรโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงพร้อมเหตุผลในกำรโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ค ำชี้แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณทรำบก่อนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๓ วันท ำกำรเพ่ือด ำเนินกำร ขออนุมัติจำกผู้บริหำร
หรือสภำท้องถิ่น 
 



-๗- 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำและกองกำรศึกษำขอสนับสนุน งบประมำณ
ปรำกฏในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ และข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 

๓. การด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร ฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำร
เก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๓.๑ จัดท ำโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
- กรณีจัดท ำโครงกำรให้เสนอผู้บริหำรอนุมัติโครงกำรก่อนด ำเนินกำรโครงกำรโดยเอกสำรที่ต้องแนบ ได้แก่ 

โครงกำร ก ำหนดกำร ประกำศ/ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร หนังสือแจ้งส่วนรำชกำร ที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น 

- บันทึกจัดหำพัสดุ แจ้งกองคลัง เพ่ือด ำเนินตำมข้ันตอนตำมระเบียบฯ 
- ส่งเอกสำรเบิกจ่ำย หลังตรวจรับพัสดุ  
- เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมข้อบัญญัติผู้เบิกส่งรูปถ่ำย/รำยชื่อผู้ร่วมงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกำรเบิกจ่ำยหลังเสร็จสิ้นโครงกำร 
๓.๒ กำรยืมเงินตำมโครงกำร 
- ส่งโครงกำรเอกสำรต้นเรื่องทั้งหมดให้กองคลังก่อนวันที่จะใช้เงินไม่น้อยกว่ำ ๕ วันท ำกำรนอกจำก 

กรณีเร่งด่วน 
- จัดท ำบันทึกยืมเงินตำมแบบ/จัดท ำสัญญำยืมก ำหนดส่งใช้ภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันที่ได้รับเงิน 
- หลังจำกด ำเนินกำรโครงกำรเสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันที่ได้รับเงิน 
๓.๓ สัญญำยืมและส่งเอกสำรตำมรำยกำรดังนี้ 
- บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ำยเอกสำรโครงกำรแนบ 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- ภำพถ่ำย/รำยชื่อผู้ร่วมงำน 
๓.๔ กำรเบิกเงินรำงวัล 
- ใบส ำคัญรับเงิน 
- ผลกำรแข่งขัน 
- รำยชื่อนักกีฬำที่ร่วมแข่งขันกีฬำแต่ละประเภทที่รับรำงวัล หรือนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 



-๘- 

กิจกรรมต่ำงๆ 
- ภำพถ่ำย/ลำยเซ็นครบถ้วนตำมโครงกำร 
- บันทึกส่งใช้เงินยืม/พร้อมถ่ำยเอกสำรโครงกำรแนบเรื่องส่งใช้เงินยืม 
๓.๕ กำรยืมเงินค่ำลงทะเบียน/ค่ำเดินทำงรำชกำร 
- จัดท ำบันทึกยืมเงิน 
- ส่งเอกสำรต้นเรื่องทั้งหมดพร้อมค ำสั่งให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไม่น้อยกว่ำ ๕ วันท ำกำร นอกจำก 

กรณีเร่งด่วน 
- จัดท ำสัญญำยืมก ำหนดส่งใช้ภำยใน ๑๕ วันนับจำกวันทีก่ลับมำถึง 
- ครบก ำหนดส่งใช้เงินยืม 
- จัดท ำบันทึกส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำงทั้งหมดพร้อมใบส ำคัญรับเงิน 
- ถ่ำยเอกสำรต้นเรื่องแนบ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร และ เป็นไป

ตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่วำงไว้หรือไม่ 
๔. การด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

1. แจ้งให้โรงเรียนจัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย โดยให้ถือว่ำเป็นกำรเสนอโครงกำรขอรับเงินอุดหนุน 
อำหำรกลำงวัน ประจ ำปีงบประมำณถัดไป ภำยในวันที่ ๓๑ พฤษภำคมของปีงบประมำณ (ปัจจุบัน)เพ่ือให้เทศบำล
เสนอสภำเทศบำล ในกำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีถัดไปต่อสภำเทศบำล  

2.เมื่อเทศบำลประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้วให้ท ำหนังสือแจ้งกำรอนุมัติงบประมำณ                
เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน พร้อมแจ้งเงื่อนไขกำรในกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน ดังนี้  

- เทศบำลจะเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนให้โรงเรียนตำมจ ำนวนวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำง
หรือตำมควำมจ ำเป็นเร่งดว่น  

- ให้โรงเรียนจัดท ำหนังสือขอรับกำรจัดสรรงบเป็นรำยภำคเรียน โดยค ำนวณงบประมำณที่ขอรับตำม 
จ ำนวนเด็กที่มีอยู่จริงของแต่ละภำคเรียน x 2๑ บำท x 100 วันพร้อมแนบรำยชื่อเด็กนักเรียนและเลขประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลักโดยก ำหนดส่งหนังสือขอรับดังนี้  

งวดที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ของปีกำรศึกษำนั้น ให้ส่งหนังสือภำยในวันที่ 20 ตุลำคม  
งวดที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ของปีกำรศึกษำถัดไป ให้ส่งหนังสือขอรับภำยในวันที่ 1 พฤษภำคม ของปีถัดไป 
 - ให้โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรภำยใน 30 วัน หลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ  
3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน ตำมแบบรำยงำน  
4. วำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนใหโรงเรียนทันที ที่ได้รับแจงกำรจัดสรรงบประมำณ (เป็นไตรมำส)  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของสถำนศึกษำที่ไดรับเงินอุดหนุน  
 
 
 



-๙- 
 
๕. การด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  

1. จัดท ำฎีกำเบิกเงินให้สถำนศึกษำ ทันทีท่ีไดร้ับแจงกำรจัดสรรงบประมำณ  
2. เบิกจำ่ยเงินให้กับสถำนศึกษำ ตำมจ ำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- สถำนศึกษำ ไดร้ับงบประมำณเป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรสถำนศึกษำครบถ้วนทุกรำยกำร และทันตำม

เวลำที่ก ำหนด 
๖. การลงข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC : Local Education Center 
Information System) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  

1. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำทองถิ่น ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำมแนวทำงหรือหนังสือสั่งกำร ให้ถูกต้อง ครบถว้นทั้งข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูล
จ ำนวนนักเรียน และขอมูลอื่นๆ ที่ก ำหนดในระบบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดระบบ 

 2. จัดท ำรำยงำนกำรบันทึกข้อมูลในระบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบให้หนว่ยงำนต้นสังกัดทรำบ 
ทันทีท่ีบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

3. ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อน / มีตัวตนจริงของนักเรียน (กรณีท่ีมีหนังสือแจ้งใหต้รวจสอบ) และให้รำยงำน 
ให้หนว่ยงำนต้นสังกัดทรำบทันทีที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยระดับองค์กร  

๔. จัดท ำหนังสือส ำรวจข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทันที ที่มีหนังสือแจ้งเปดิระบบให้กรอกข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำทองถิ่น  

๕. ให้โรงเรียนส่งแบบส ำรวจข้อมูลจ ำนวนนักเรียนโดยให้ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้รับรองข้อมูล  
3. ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ ตรวจสอบ และกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ

ทองถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนระบบปิด  
4 ผู้รับผิดชอบยืนยันข้อมูล ตรวจสอบขอมูลนักเรียนทั้งในระดับสถำนศึกษำในสังกัดและสถำนศึกษำสังกัด

อ่ืน ให้ถูกต้อง ครบถว้น และยืนยันข้อมูลในระบบก่อนวันปิดระบบไม่น้อยกว่ำ 2 วัน  
5. จัดท ำรำยงำนกำรบันทึก/ยืนยันข้อมูลให้ผูบังคับบัญชำทรำบก่อนวันปิดระบบไมน่อยกว่ำ 1 วัน  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบันทึกขอมูลในระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำทองถิ่น 
- เทศบำลไดร้ับกำรจัดสรรงบประมำณเพียงพอ ครบถ้วนทุกรำยกำร 

 

 

 

 

 



บทเฉพาะกาล 

ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพนักงำนจ้ำงในสังกัด กองกำรศึกษำ เทศบำลเมือง                 
สนั่นรักษ์ ถือปฏิบัติตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์ตำมคู่มือฉบับนี้ โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำพิจำรณำ 
ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ฉบับนี้ และระเบียบ กฎหมำย 
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของผู้บังคับบัญชำและผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  
๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  
๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
๔. ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว ๓๖๘  ลงวันที่ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔      
เรื่อง ซักซ้อมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  
๖. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗  
๗. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริม
กีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔  
๘. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  
๙. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
๑๐.ระเบียบและหนังสือสั่งกำรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


