
คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 
 
ที่มา 
 

เนื่องจากในปัจจุบัน กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมมาก 
มีบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กร มีทิศทางที่ดี 
ดังนั้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานราชการ ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 
เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้ องให้สอด         
คล ้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นเครื่องมือในการกำกับ 
การอยู่ รวมกันของบุ คลากรในองค์กรให้ เป็ นแบบแผนเดียวกัน  อีกทั้ งยั งเป็ นตั วชี้ วัดประสิทธิภ าพ 
การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร และการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การให้ความดีความชอบ การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีการกำหนด
มาตรฐาน การจัดระเบียบให้กับองค์กร การสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร และการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่พนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการปลูกจิตสำนึกในการรักองค์กร จึงออก
คู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัยตามลักษณะงานของแต่ละส่วน
ราชการในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน 
2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
5. เป็นเครื่องมือในการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์กร 
6. เป็นกรอบกำหนดพฤติกรรมการอยู่รวมกันในองค์กรได้อย่างมีความสุข 
7. เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานในองค์กร 
8.  เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

 
ขอบเขต 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง พนักงาน 
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆ ของกองการศึกษา เทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มอบหมายหน้าที่ความรับ 
ผิดชอบของแต่ละส่วนราชการและวิธ ีปฏิบัติงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนงานนั้น 
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ความรับผิดชอบ 
 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับ 
มอบหมาย รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้นๆ โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณ ะ 
โครงสร้างของส่วนราชการ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา    
ระดับต้น) (1) 

 
งานบริหารงานทั่วไป 

 

งานการเงินและบัญช ี
งานบริหารงานบุคคล

พนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างฯ 

* งานบริหารการศึกษา 
* งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา   
และวัฒนธรรม 
* งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
* งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   - นักวิชาการศึกษา (ชก.) (1) 
   - คนงานท่ัวไป (1) 
 

* งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1  
    ครู (1)   ผู้ดูแลเด็ก (2) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2  
    ครู (3)   ผู้ดูแลเด็ก (3) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3  
    ครู (2)   ผู้ดูแลเด็ก (1) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4  
    ครู (1)   ผู้ดูแลเด็ก (1) 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5  
    ครู (1)   ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ปก./ชก.) (1) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีปฏิบัติงาน 
 
1. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
 

สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการและบริหารทั่วไป 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์  
จั ดท ำแผน พั ฒ น าการศึ กษ า  และ โค รงก ารต่ า ง ๆ  ของกอ งก ารศึ กษ า  ส่ วน ขอ งกอ งก ารศึ ก ษ า 
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ งอ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ  ก า ร ล งข้ อ มู ล ร ะ บ บ 
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อ จัดจ้าง เงินจัดสรร เงินอุดหนุนทุกประเภท 
โครงการอาหารเสริม(นม) และโครงการอาหารกลางวัน และงานด้านธุรการ เอกสาร และการประสานงานกับส่วน
ราชการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการจัดศูนย์การ

เรียนชุมชน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริม การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน ส่งเสริมการจัด
ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน การจัดการกิจกรรมกลุ่มสนใจเพ่ือให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดตั้ง
ศูนย์เยาวชนสนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน จัด/สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชนจัดชมรมหรือกลุ่มกีฬาตลอดจนกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ ยงยาเสพติด งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม จัดงานประเพณี และส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมืปัญญาท้องถิ่นจัดการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ
ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า งาน
ห้องสมุดประชาชน การบริหารการจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัด ซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการความรู้หลากหลาย สาขาแก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสาร สิ่งพิมพ์เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานละวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน
ร าช ก า ร ภ าย ใน ก อ งก า ร ศึ ก ษ าฯ ให้ ทุ ก ฝ่ า ย  ถื อ ป ฏิ บั ติ โด ย แ บ่ ง ก า ร ก ำห น ด แ น ว ท า งภ าย ใน
ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นตัวประเมินความสำเร็จของงานในแต่ละส่วน
งานต่อไป ดังนั้นงานการศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการ ดังนี้ 
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1. การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 
1.1 ให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จัดทำหนังสือรับ – ส่ง คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการต่าง ๆ 

จัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการเพ่ือเก็บรักษา อย่างน้อย 3 วันทำาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 พ.ศ. และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือ 
สั่งการที่ เกี่ยวข้อง 

1.2. การเสนองานเอกสารต่างๆ ให้ทุกฝ่ายส่งแฟ้มไว้ที่โต๊ะเอกสารแล้วให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ตรวจความถูกต้องแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล ำดับชั้น หากเกิดข้อผิดพลาดให้ทำเครื่องหมายไว้ 
และแจ้งกลับไแก้ไขและเสนอใหม ่

1.3. ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบ ัญชา 
ต่อที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 

1.4. การเดินทางไปราชการให้ทุกคนเขียนคำขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้งยกเว้น 
เดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามหนังสือสั่งการให้ใช้บันทึกขออนุญาตพร้อมคำสั่งในการอนุญาตเดินทางไป     
ราชการ ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   1.5. การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบๆ  ตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความรู้ที่จะได้รับ สถานะการเงินการคลัง รายงานผลการ 
ฝึกอบรม ให้ทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

1.6. ให้ทุกฝ่ายดเนินการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและให้ปฏิบัติ 
งาน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ให้ดำเนิน การ
ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ 

1.7. ให้ทุกฝ่ายที่ประสงค์จะขอข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการอ่ืนๆ ภายในหน่วยงานต้อง 
ประสานกับกับส่วนราชการนั้นๆ ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้แต่ละฝ่ายที่ขอข้อมูลได้รับความสะดวกจากข้อมูลนั้น ๆ 
เพ่ือ ประกอบในการดำเนินงานของกองการศึกษา ด้วยความรวดเร็ว และเรียบร้อย เช่น การจัดเตรียมเอกสาร  
ด้าน บริหารจัดการที่ดี ITA การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับตรวจงานต่าง ๆ เป็นต้น 

1.8. การจัดทำควบคุมภายในของกองการศึกษาของทุกปี  ให้ตรวจสอบ  และรายงาน 
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา และรวบรวมส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 
ทราบและดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   1.9  การเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของราชวงศ์ 
งาน/กิจกรรมต่างๆ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย หน่วยงานภายนอกอ่ืนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างๆ 
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองการศึกษาฯ จัดไว้ หากไม่ได้เข้าร่วมให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อำนวยการกงการศึกษา 
ทราบต่อไป 

1.10 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ทุก 
คำสั่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการดำเนินงาน 
ด้านเอกสาร ธุรการ การประสานงาน และการมีส่วนร่วมต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ 
และหนังสือสังการที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายหกเดือน 
ผู้บริหารได้ตรวจสอบและรับทราบ 
 
2. การกำหนดด้านแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านการศึกษา 
 

                    2.1 ด้านแผนงานโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
364 ลงวันที่ 19 มกราคม ๒๕64 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570 ) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1)  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของสถานศึกษา ให้สถาน 
ศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนารศึกษา(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอหัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  
และรวบรวม ส่งให้กองการศึกษาดำเนินการบูรณาการเป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของ
เทศบาลตำบล ศรีดอนชัย ต่อไป 

2)  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยให้ 
นำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาแล้วและแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ของกองการศึกษาฯมาบูรณาการ เพ่ือ 
เสนอเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.2566 – พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยผ่านความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ 
นายกเทศมนตรีอนุมัติประกาศใช้แผนภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

๓) กองการศึกษา จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบล
ศรีดอนชัย ให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย นำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ต่อไป 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของสถานศึกษา ที่ดำเนินการตาม 
ขั้นตอน แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  

2) มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2565) ของสถานศึกษา ที่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

3) มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา (พ.ศ.2564) ของสถานศึกษา ที่ดำเนินการตามขั้นตอน
และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

4) มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2570) ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ที่
ดำเนินการตามข้ันตอน และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

   2.2 การจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕61 ดังนี้ 
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๒.๑ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้จัดส่งแผนงบประมาณรายจ่ายให้งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ให้ทันตามช่วงเวลาในการจัดทำงบประมาณ เดือนมิถุนายนของทุกปี 

๒.๒ การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ แต่ละฝ่าย 
ตรวจสอบ งบประมาณและจัดทำรายละเอียดการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงพร้อมเหตุผลในการโอน 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว ่า 3 วัน เพ ื่อดำเนินการ 
ขออนุมัติจากผู้บริหารหรือ สภาท้องถิ่น 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามที่สถานศึกษาและกองการศึกษาฯ ขอสนับสน ุน 
งบประมาณปรากฏ ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 
๓. การดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๙  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ดังนี้ 
 

3.1 จัดทำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 
 - การจัดทำโครงการให้เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการก่อนดำเนินการโครงการ โดยเอกสารที่ต้อง 

ได้แก่ โครงการ กำหนดการ ประกาศ/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ หนังสือแจ้งส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 - บันทึกข้อความขออนุมัติจัดหาพัสดุ แจ้งงานพัสดุเพ่ือดำเนินตามขั้นตอนตามระเบียบฯ 
 - ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๓ วันทำการ หลังตรวจรับพัสดุ 

                     - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามเทศบัญญัติ ผู้เบิกส่งรูปถ่าย/รายชื่อผู้ ร่วมโครงการที่ 
เกี่ยวข้องประกอบการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันทำการ 
 

3.2  การยืมเงินตามโครงการ 
- ส่งโครงการเอกสารต้นเรื่องท้ังหมดให้กองคลังก่อนวันที่จะใช้เงินไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

กรณีเร่งด่วน 
- จัดทำบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทาสัญญายืมกำหนดส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน 

หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินตามสัญญายืม และส่งเอกสารตาม 
รายการดังนี้ 

- บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่อง 
- ใบเสร็จรับเงิน 
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- ภาพถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงาน 
- กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการบันทึกส่งใช้เงินสด 

  - การเบิกเงินรางวัล 
 - ใบสำคัญรับเงิน 
 - ผลการแข่งขัน 
 - รายชื่อนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหรือนักเรียนที่ 
กิจกรรมต่างๆ 

- ภาพถ่าย/ลายเซ็นครบถ้วนตามโครงการ 
 - บันทึกส่งใช้เงินยืม/พร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่องส่งใช้เงินยืม 
 

 3.4 การยืมเงินค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางราชการ 
  - จัดทำบันทึกยืมเงิน 

-  ส่งเอกสารต้นเรื่องทั้งหมดพร้อมคำสั่งให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไม่น้อยกว่า 5วันทำการ  
นอกจากกรณีเร่งด่วน 

- จัดทำสัญญายืมกำหนดส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง 
- ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม 
- จัดทำบันทึกส่งใช้เงินยืม 
- ส่งเอกสารรายงานการเดินทางทั้งหมดพร้อมใบสำคัญรับเงิน 
- ถ่ายเอกสารต้นเรื่องแนบ 

 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้หรือไม ่ 

 
4. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

1. แจ้งให้โรงเรียนจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบปีงบประมาณ
ถัดไป ภายในวันที่ 20 มิถุนายน ของปีงบประมาณ เพ่ือให้เทศบาลเสนอสภาเทศบาล ในการขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีถัดไป 

2. เมื่อเทศบาลประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีแล้วให้ทำหนังสือแจ้งการอนุมัติงบ
ประมารเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน พร้อมแจ้งเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  

 
   3. เมื่อใกล้ถึงกำหนดจะดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันแล้ว ให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุน
จัดทำหนังสือขอรับการอุดหนุนอาหารกลางวันพร้อมแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน  สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ส่งมายังเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ก่อนจะดำเนินการตามโครงการ 
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  4. โรงเรียนดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการ
ดำเนินการภายใน 30 วัน หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 
   5. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ตามแบบรายงาน 
   

   วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

มีการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ภายใน 30 วัน หนังเสร็จสิ้นโครงการ หากมีเงิน
เหลือจ่ายให้ส่งคืนเทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีแบบรายงานผลการติดตามโครงการ 



 


