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1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1.1  สภาพทัว่ไป 

 ขนาดทีต่ัง้และอาณาเขต 

 ต าบลทับสวายมีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดประมาณ  30  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  17,500  ไร่  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายโดยจ านวนหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่ต าบลทับสวาย  มีจ านวนเต็ม  7  หมู่บ้าน  และหมู่ที่  8  มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลห้วยแถลง 

 ที่ตัง้ 

  ต าบลทับสวายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศเหนือเป็น
ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา  ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  226  (นครราชสีมา – บุรีรัมย์)  ซึ่งมีระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านหนองตะไก้ และบ้านสระแก้ว   ต าบลเมืองพลับพลา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านตะโก  และบ้านหนองโน  ต าบลตะโก 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองโสน  และบ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง 
 พิกัดทางภมูศิาสตร์ 
  ทิศเหนือติดต่อกับบ้านหนองตะไก้และบ้านสระแก้ว  ต าบลเมืองพลับพลา  เริ่มจากพิกัด   
TB  424729  ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  รพช.  ถงึพิกัด  TB 433630  ระยะทางประมาณ  0 + 900  
กม. ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  รพช.  ไปบรรจบสามแยกถนนลูกรังบ้านตะไก้  ถึงพิกัด  442627  
ระยะทางประมาณ  0+850  กม.  ไปตามทางเกวียนบรรจบถนน  รพช.  บ้านสระแก้ว  ที่พิกัด  TB 
472650  ระยะทางประมาณ  4+200  กม.  ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  รพช.  ไปบรรจบทางเกวียน  ที่
พิกดั  TB 470653  ระยะทางประมาณ  2+100  กม.  ไปทางทิศตะวันออกตามถนนลูกรัง  ไปบรรจบถนน  
รพช.  ที่พิกัดTB 499643  ระยะทางประมาณ  1+100  กม. 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน  ต าบลตะโก  เริ่มจากพิกัด  TB 499643  ไป
ทางทิศใต้ตามถนน  รพช.  ถึงพิกัด  TB 498632  ระยะทางประมาณ  1+100 กม.  ไปทางทิศตะวันตก
ตามถนน  รพช.  ถึงพิกัด  TB 494732  ระยะทางประมาณ  0+400 กม.  ไปทางทิศใตต้ามถนน  รพช.  ถึง
พิกัด  TB 494721  ระยะทางประมาณ  1+150  กม.  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนน  รพช.  ถึงพิกัด   
TB 492619  ระยะทางประมาณ  0+400  กม.  ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียน  ถึงพิกัด  TB 
485619  ระยะทางประมาณ  0+650  กม.  ไปทางทิศใต้  ตามทางเกวียนถึงพิกัด  TB 485614  
ระยะทางประมาณ  0+500 กม.  ไปทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศใต้ตามทางเกวียนบรรจบถนน  รพช.  ถึง
บ้านตะโก  TB 487607  ระยะทางประมาณ  2+100  กม.  ต่อไปตามถนน  รพช.  ผ่านบ้านตะโก  พิกัด  

ขอ้มูลพืน้ฐานในเขตพืน้ทีต่ าบลทบัสวาย 
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TB 494706  ระยะทางประมาณ  0+800  กม.  ไปทางทิศใต้ตามทางเกวียน  ไปบรรจบทางรถไฟ  ถึงพิกัด  
TB 502593  ระยะทางประมาณ  1+500  กม. 
  ทิศใต้  ติดต่อกับหนองโสน  บ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง  เริ่มจากพิกัด  TB 
501592  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรางรถไฟผ่านบ้านสุขสันต์  ถึงพิกัด  TB 407596  ระยะทาง
ประมาณ 9+500 กม. 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด  บ้านโนนส าราญ  ต าบลเมือง
พลับพลา  เริ่มจากทางเกวียนที่บรรจบรางรถไฟที่พิกัด  TB 502593  ไปทางทิศตะวันตกตามรางรถไฟไปถึง
พิกัด  TB 40896  ระยะทางประมาณ  9+300  กม.  ไปทางทิศเหนือตามทางเกวียนบรรจบถนน  รพช.  ที่
พิกัด  TB 426599  ระยะทางประมาณ  0+300 กม.  ไปทางทิศตระวันออกเฉียงเหนือตามถนนลูกรังถึง
บ้านสระทอง  ที่พิกัด  TB 427617  ระยะทางประมาณ  3+000  กม.  จากบ้านสระทองตามถนนลูกรังไป
ทางทิศเหนือบรรจบถนน  รพช.  บ้านโนนส าราญ  ที่พิกัด  TB 425629 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย” เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1  แผนที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับสวาย 

1.2  สภาพทางสังคม 

 การประกอบอาชีพ 
  ส่วนใหญ่ประชาชนต าบลทับสวาย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยปลูกข้าวจ้าว  ข้าวเหนียว  อ้อย  
ข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์  คิดเป็นร้อยละ  65 
  รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป   อาชีพค้าขาย    ธุรกิจส่วนตัว  ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
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1.3  สภาพทางเศรษฐกจิ 

  ด้านเศรษฐกิจ 

- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ประจ าปี  2560 

 

- รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 
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2.  ข้อมลูประชากร 

จ านวนประชากร 
ข้อมูลจ านวนประชากร  ณ  เดือนตุลาคม  2560 
ประชากรทั้งสิ้น  4,073  คน    แยกเป็นชาย  2,030 คน 
           แยกเป็นหญิง  2,043 คน 
           มีความหนาแน่นเฉลี่ย   136 คน/ตร.กม. 
          มีจ านวนทั้งหมด 1,264 ครัวเรือน 

ประชากรสามารถแยกเปน็รายหมูบ่า้นไดด้ังนี้ 

หมูท่ี ่  ชือ่หมูบ่า้น 
จ านวนประชากร 

จ านวนครวัเรือน ชื่อผูน้ าชมุชน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านทับสวาย  617 648 1,265 427 นายฌานปกรณ์  เอ่ียมรัมย์ 
2 บ้านทับสวายพัฒนา  518 557 1,075 307 นายเจริญ    วันไธสง 
3 บ้านสะพานสาม  92 105 197 70 นายจักรกริช   แสงโลโพ 
4 บ้านเจริญผล 268 256 524 154 นางกนกพัตร    นาคทองหลาง 
5 บ้านหนองหว้า 104 86 190 61 นายวิเชียร    โยวราช 
6 บ้านบุตะเภา 156 129 285 100 นายสมหมาย  ถิ่นดอนหวาย 
7 บ้านสระทอง 259 246 505 132 นายด าเนิน      นนทะการ 
8 บ้านสุขสันต์ 16 16 32 13 นายปพิษร      เงาะสนาม 

  รวม 2,030 2,043 4,073 1,264     
 

3.  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การโทรคมนาคม 
 -  มีโทรศัพท์พ้ืนฐานประจ าบ้านไม่ครบทุกครัวเรือน 
 -  มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครบทุกครัวเรือน 
 -  โทรศัพท์สาธารณะ  มีจ านวน  6  ตู้  

การไฟฟ้า 
-  ประชากรในพ้ืนที่ต าบลทับสวายมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะ
ยังมีไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ด้านสาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลทับสวาย  จ านวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่บ้านทับสวาย  หมู่ที่  1)   
โดยมี  นายประสิทธิ์  กสิประกอบ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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4.  ดา้นสิ่งแวดล้อมฯ 

จ านวนแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าภายในต าบลทับสวาย  มีทั้งสิ้น  16  แห่ง 
 หมู่ที่  1  บ้านทับสวาย 
  1)  สระหลุ่งไผ่ 
  2)  สระใหม่  
 หมู่ที่  2  บ้านทับสวายพัฒนา 
  3)  สระประมง(ฟู้ดแบ้งค์)            
  4)  สระบ้านทับสวาย        
  5)  สระฝายใต้            
  6)  ห้วยคาลิ้น         
 หมู่ที่  3  บ้านสะพานสาม 
  7)  สระน้ าบ่อใน    
  8)  สระน้ าบ่อนอก  (สระน้ าต้นตาล)    
 หมู่ที่  4  บ้านเจริญผล 
  9)  สระผู้ใหญ่สอน        
  10)  สระแดง           
 หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า 
  11)  สระสาธารณะประโยชน์(ประปา)        
  12) คลองอีสานเขียว     
 หมู่ที่  6  บ้านบุตะเภา 
  13)  สระเก็บน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรผสมผสาน  (สระตะแบง)    
  14)  สระหนองหว้า       
 หมู่ที่  7  บ้านสระทอง 
  15)  อ่างเก็บน้ าโคกหนองแดง    
  16)  สระน้ าสาธารณะบ้านสระทอง   
  17)  ล าห้วยยะหยาน 
  18)  คลองอีสานเขียว     
 หมู่ที่  8  บ้านสุขสันต์ 
  19)  ล าห้วยตะโก 
5.  หมูบ่้านในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลทับสวาย 

 จ านวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย มีหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน   8  หมู่บ้าน 
 หมู่ที่  1 บ้านทับสวาย 
 หมู่ที่  2 บ้านทับสวายพัฒนา 
 หมู่ที่  3 บ้านสะพานสาม 
 หมู่ที่  4  บ้านเจริญผล 
 หมู่ที่  5 บ้านหนองหว้า 
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 หมู่ที่  6 บ้านบุตะเภา 
 หมู่ที่  7  บ้านสระทอง 

หมู่ที่  8  บ้านสุขสันต์ 
* จ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลทับสวาย มีจ านวน  8  หมู่บ้าน   หมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

6.  ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที่ 

 บ้านทับสวาย  หมู่ที่ 1  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย  -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    -  ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน 
-  กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ    -  กองทุนแม่ของแผ่นดิน         -  กองทุนบริหารจัดการขยะ 
-  กลุ่มปลูกหม่อน      -  กลุ่มภูมิปัญญาชาวนาไทย     -  สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
-  กลุ่มปลูกงาพันธุ์ดี  หมู่ 1 – 2   -  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม         -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน  
-  กลุ่มเยาวชน  หมู่ 1 – 2    -  กองทุนขยายเมล็ดพันธุ์พืช    -  ฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลทับสวาย 
-  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   -  กองทุนยา 
-  กลุ่มเผาถ่านจากถัง  200 ลิตร   -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน         -  อปพร. ต าบลทับสวาย  
-  ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับสวาย   -  ธนาคารข้าว  หมู่  1 – 2      -  กข.คจ.  
-  ศูนย์สาธิตการตลาด      -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร         -  กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน) 
-  โรงสีชุมชน       -  กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน             -  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์
ทับสวาย 
 บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่  2  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์      -  โรงสชีุมชน                       -  กลุ่มทอผ้าไหม 
-  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก   -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน            -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
-  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันและพลาสติก       
 บ้านสะพานสาม   หมู่ที่  3  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย              -  กลุ่มธนาคารข้าว             -  กลุ่มปลูกแตงแคนตาลูป 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน       -  โรงสชีุมชน        -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
-  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพันธุ์ไข่        -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม        -  กลุ่มจัดหาสุกรพันธุ์ดี 

 บ้านเจริญผล  หมู่ที่  4   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มจักสาน     -  กลุ่มเกษตรกรท านา                    -  กลุ่มขายไก่ย่าง  
-  กลุ่มธนาคารข้าว    -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน                 -  กลุ่มใบตองประดิษฐ์ 
-  กลุ่มออมทรัพย์       -  กลุ่มเย็บจักอุตสาหกรรม              -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
-  กลุ่มถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น     
 บ้านหนองหว้า  หมู่ที่  5   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มออมทรัพย์    -  โรงสีชุมชน                         -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
 บ้านบุตะเภา  หมู่ที่  6   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพันธุ์ไข่    -  กลุ่มออมทรัพย์     -  กลุ่มธนาคารข้าว 
-  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์       -  โรงสชีุมชน                            -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 



๗ 

 
-  ศูนย์สาธิตการตลาด    -  กลุ่มจัดหาสุกรพันธุ์ดี   
 บ้านสระทอง  หมู่ที่  7   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มออมทรัพย์      - กลุ่มเลี้ยงปลาในหนองน้ าสาธารณะ    - กลุ่มธนาคารข้าว 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน      -  กลุ่มปลูกไผ่หลงฤดูปลูกมะนาว  และผักหวาน 
 บ้านสุขสันต์  หมู่ที่  8   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ    - เลี้ยงปลาในบ่อนาข้าว                  -  กลุ่มปลูกข้าวพันธุ์ดี 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน      
2.  ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง  
3.  ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร  เมื่อใด  กับใคร  
4.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  
5.  เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  
6.  เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานใน 

องค์กร  
7.  เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย  
8.  เป็นกรอบก าหนดพฤติกรรมการอยู่รวมกันในกองการศึกษาฯ ได้อย่างมีความสุข  
9.  เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ  
10.  เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่าง 

รวดเร็ว 
 
 
 
 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้  การบริหารงานของกองการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการตามภารกิจต่าง ๆ ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ  มติ หลักเกณฑ์ค าสั่งตาม หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
และวิธีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด กระบวนงาน 

 

 

วตัถุประสงค ์

ขอบเขต 



๘ 

 
 

 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวม ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้น ๆ โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงาน
ตามโครงสร้างของ ส่วนราชการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบรหิารงาน อบต.ทบัสวาย 

ความรบัผดิชอบ 

โครงสร้างการบรหิารงานกองการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 



๙ 

 
๑.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบด้วย   
 1.1 งานข้อมูลและประสานงาน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
  -  การจัดท างบประมาณเพ่ือการศึกษา 
  -  งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ด้านการบริหารและส่งเสริม
ทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ 
  -  งานประสานงานในการด าเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

1.2  งานฝึกอบรมพัฒนาการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ                                                         

-  ส ารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ 
  -  จัดท ารายงานการศึกษา และสถิติข้อมูลต่างๆ 
  -  การประสานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 1.3  งานส่งเสริมการศึกษามวลชน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย 
  -  จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 
  -  งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 1.๔  งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่องน าเสนอ
ผู้บริหาร ในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานจัดท าค าสั่ง และประกาศในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  งานการติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานการควบคุมดูแลรับผิดชอบการจัด
งานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ 
 1.๕  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน ประกอบด้วย   
 2.๑  งานข้อมูล 
  -  งานส ารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพ่ือให้เข้าเรียนตาม พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา 
  -  การจัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ 
 2.๒  งานประสานกิจกรรม 
  -  งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน 
  -  งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 2.๓  งานส่งเสริมการศึกษา 
  -  งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2.๔  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย 



๑๐ 

 
 3.๑  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  -  จัดเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย   

3.๒  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
  -  จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  -  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย 
 3.๓  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 3.๔  งานติดตามและประเมินผล 
  -  จัดท าบันทึก ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและ
ผู้ปกครองทราบ 
 3.๕  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.  งานส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 4.๑  งานข้อมูล 
  - ก าหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม 
ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

-  งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า 
4.๒  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

  -  งานประเพณี และส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 

-  ก าหนดแผนเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น  งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
      -  การด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
      -  การติดตามผลการด าเนินงาน 
      -  ประชาสัมพันธ์งานด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 4.๓  งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  -  การส่งเสริม รักษา และด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  -  งานจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
 4.๔   งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.  งานส่งเสริมด้านงานกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย 
 5.๑  งานข้อมูล 
  - ก าหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมของงานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานรวบรวมข้อมูลงานกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในต าบล 
ทับสวาย 

5.๒  งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
-  การก าหนดแผนการด าเนินการ 

  -  การจัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในต าบล และอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
  -  การจัดโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน   

-  การติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 



๑๑ 

 
  -  การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 
 5.3  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ราชการของเจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ราชการภายในกองการศึกษาฯ  ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยแบ่งการก าหนดแนวทางภายใต้การก ากับ
ดูแลและ รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  ทั้งนี้ให้น าหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้ก าหนดเป็นตัว
ประเมิน ความส าเร็จของงานในแต่ละส่วนงาน ต่อไป     

 ดังนั้น  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดกฎหลักเกณฑ์ เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ  ดังนี้   

 
 

 

 

 1.  การบันทึกผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ  ของส่วนราชการ  
 การบันทึกผ่านเว็บไซต์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้อยู่ 
ในความรับผิดชอบของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้ 
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายส่งมอบเอกสารที่จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยต่อไป  
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีภาพผลการด าเนินงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ทั้ง
ก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน  และหลัง เสร็จสิ้นการด าเนินงาน  

 2.  การจดัเกบ็เอกสารดา้นงานสารบรรณ  
 2.1 ให้ทุกฝ่ายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดส่งค าสั่ง  ประกาศ  หนังสือ 
ราชการต่าง ๆ ให้งานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการเพ่ือเก็บรักษา อย่างน้อย  3  วันท าการ  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
 2.2.  การเสนองานต่าง ๆ  ให้ทุกฝ่ายส่งแฟ้มไว้ที่โต๊ะเอกสาร แล้วให้เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย น าแฟ้มออกมาตรวจความถูกต้องแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หากเกิด 
ข้อผิดพลาดให้ท าเครื่องหมายไว้ และแจ้งกลับไปยังส่วนที่เสนองานมา  เพื่อแก้ไขและน าเสนอใหม่    

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและวิธกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

๑. การก าหนดด้านงานสารบรรณ การประชาสมัพนัธ ์การ
เขา้รบัการฝึกอบรม และงานอื่น ๆ 
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 2.3  ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าตรวจหนังสือ 
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีหนังสือส าคัญให้น าเรียน 
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการต่อไป   
 2.4.  ให้แต่ละฝ่ายน าผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพ่ือ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อที่ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  
 2.5.  การเดินทางไปราชการให้ทุกคนเขียนค าขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง   
ยกเว้น เดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามหนังสือสั่งการให้ใช้บันทึกขออนุญาตพร้อมค าสั่งในการอนุญาต
เดินทาง ไปราชการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙      
 2.6 การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงความรู้ที่จะได้รับ สถานะการเงินการคลัง และรายงานผลการ 
ฝึกอบรมให้ทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗     
 2.7.  ให้ทุกฝ่ายด าเนินการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดที่ได้สั่งการ 
ลงไป และให้ปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ 
ให้ ด าเนินการภายในระยะเวลา 3 วันท าการ    
 2.8  ให้ทุกฝ่ายที่ประสงค์จะขอข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการอ่ืนๆ ภายในองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ต้องประสานกับกับส่วนราชการนั้นๆ ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้แต่ละฝ่ายที่ขอข้อมูลได้รับ   
ความสะดวกจากข้อมูลนั้น ๆ เพ่ือประกอบในการด าเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วย
ความรวดเร็ว และเรียบร้อย เช่น การจัดเตรียมเอกสารด้านการบริหารจัดการที่ดี ITA การจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ือรับตรวจงานต่าง ๆ  เป็นต้น    
 2.9  การจัดท าควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทุกปี ให้ตรวจสอบ 
และรายงานผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ และรวบรวมส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง    
 2.10 การจัดท าค าสั่งของกอง  ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสังกัดให้ 
จัดท าค าสั่งเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้บุคคลนั้น ๆ ทราบ หากมีการปรับปรุงค าสั่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทราบ เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติค าสั่งต่อไป    
 2.11  การเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ  เช่น  งานเฉลิมพระชนมพรรษา  งานเฉลิมพระเกียรติของ พระ
ราชวงศ์ งาน/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ให้ข้าราชการ 
และพนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองการศึกษาฯ จัดชุดไว้ หากไม่ได้เ ข้าร่วมให้ชี้แจงเหตุผลให้ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบต่อไป    
 2.1๒ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามค าสั่ง        
ทุกค าสั่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ โดยเคร่งครัด   
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 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    การด าเนินงานด้านเอกสารธุรการ การ
ประสานงาน และการมีส่วนร่วมต่างๆ ต้องเป็นไปตาม ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้ม หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 

 3.  การดแูลความสะอาดและความเรยีบรอ้ย  
 การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ห้องน้ า ห้องครัว โรงอาหาร ห้องเก็บของ และพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ
ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดสถานที่ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ให้
พนักงานจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบ ภายใต้ การก ากับดูแลของผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ทั้งนี้ เป็นไปตามค าสั่งแบ่งงานก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ เพ่ือให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบ 
 

 

 

 1.  ดา้นแผนงานโครงการ   
 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ ว๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้    
 ๑.๑ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนา 
การศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาประกาศใช้แผนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และรวบรวมส่งให้กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ด าเนินการบูรณาการเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายต่อไป     

 ๑.๒ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ให้น าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา และของกองการศึกษาฯ บูรณาการเพ่ือเสนอเป็นร่างแผนพัฒนา การศึกษาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย อนุมัติประกาศใช้แผนภายใน 
เดือนเมษายนของทุกปี    

 1.๓ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ในส่วนของ            
แผนงานโครงการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้แต่ละฝ่ายจัดส่งแผนงานหรือโครงการพร้อม
รายละเอียด ของแต่ละฝ่าย ให้กองแผนและงบประมาณภายในเดือนเมษายนเพ่ือด าเนินการในการรวบรวม
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ให้แล้วเสร็จ  

๒. การก าหนดด้านแผนงานและงบประมาณ            
ด้านการศึกษา 



๑๔ 

 
 1.๔ การจัดท าแผนด าเนินงานให้จัดส่งแผนด าเนินงานของแต่ละฝ่าย ส่งให้กองแผนและ 

งบประมาณ ภายในเดือนกันยายนของทุกปีเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับสวาย ต่อไป วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ๑) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา ที่ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  

 ๒) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายที่ด าเนินการตามขั้นตอน 
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 ๓) มีแผนการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ที่ด าเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๒.  การจดัท างบประมาณ   
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้  
 ๒.๑ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้จัดส่งแผนงบประมาณรายจ่ายให้กองแผนและ 
งบประมาณทันตามช่วงเวลาในการจัดท างบประมาณ ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี     
 ๒.๒ การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ แต่ละฝ่าย 
ตรวจสอบงบประมาณและจัดท ารายละเอียดการโอน  แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงพร้อมเหตุผลในการโอน  
แก้ไข  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วันท าการ  เพ่ือ
ด าเนินการขออนุมัติจากผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่น  
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามที่
สถานศึกษาและกองการศึกษาฯ ขอสนับสนุน งบประมาณปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

 1. จดัท าโครงการตามข้อบญัญัติ          
 -  กรณีจัดท าโครงการให้เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการก่อนด าเนินการโครงการโดย เอกสารที่ต้อง
แนบ ได้แก่ โครงการ ก าหนดการ ประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ หนังสือ แจ้งส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น        
 -  บันทึกจัดหาพัสดุ แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินตามขั้นตอนตามระเบียบฯ   
 -  ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ     
 -  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อบัญญัติผู้เบิกส่งรูปถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงานและ เอกสารที่
เกี่ยวข้องประกอบการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันท าการ     
       

๓. การด าเนินการจดัท าโครงการและการเบิกจา่ยเงนิ
งบประมาณ 
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 2.  การยืมเงินตามโครงการ         
 -  ส่งโครงการเอกสารต้นเรื่องทั้งหมดให้กองคลังก่อนวันที่จะใช้เงินไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
นอกจากกรณีเร่งด่วน   
 -  จัดท าบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดท าสัญญายืมก าหนดส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน   
 -  หลังจากด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินตาม สัญญายืม และ
ส่งเอกสารตามรายการดังนี ้   
 -  บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่อง    
 -  ใบเสร็จรับเงิน    
 -  ภาพถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงาน    
 -  กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการบันทึกส่งใช้เงินสด           
 3.  การเบิกค่าวิทยากร  
 -  หนังสือเชิญวิทยากร  
 -  หนังสือตอบรับจากวิทยากร  
 -  เอกสารการปฏิบัติงานของวิทยากร  
 -  ภาพถ่าย/รายชื่อผู้ร่วมงานโครงการ  
 -  ใบเสร็จรับเงิน  
 -  ส าเนาบัตรประชาชนวิทยากร  
 -  บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่องส่งใช้เงินยืม 
 4.  การเบิกเงินรางวัล   
 -  ใบส าคัญรับเงิน   
 -  ผลการแข่งขัน   
 -  รายชื่อนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่รับรางวัล หรือนักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ   
 -  ภาพถ่าย/ลายเซ็นครบถ้วนตามโครงการ   
 -  บันทึกส่งใช้เงินยืม/พร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเรื่องส่งใช้เงินยืม          
 5.  การยืมเงินค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางไปราชการ   
 -  จัดท าบันทึกยืมเงิน   
 -  ส่งเอกสารต้นเรื่องทั้งหมดพร้อมค าสั่งให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ  
นอกจากกรณีเร่งด่วน   
 -  จัดท าสัญญายืมก าหนดส่งใช้ภายใน  15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง   
 -  ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม   
 -  จัดท าบันทึกส่งใช้เงินยืม   
 -  ส่งเอกสารรายงานการเดินทางท้ังหมดพร้อมใบส าคัญรับเงิน   
 -  ถ่ายเอกสารต้นเรื่องแนบ     
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 6.  งานโครงการก่อสร้าง(ด้านการศึกษา)   
 -  งบประมาณจากข้อบัญญัติ   
 -  แจ้งกองช่าง ส ารวจ ประมาณการ จัดส่งแบบแปลนพร้อมบันทึกโครงการ   
 -  บันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุส่งกองพัสดุและทรัพย์สิน   
 -  กรณีต้องก าหนดราคากลาง ให้ด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดราคากลาง
ภายใน ๕ วันท าการก่อนส่งเรื่องการจัดหาพัสดุให้กองพัสดุและทรัพย์สิน      
 -  คณะกรรมการก าหนดราคากลางรายงานผลการก าหนดราคากลางให้   กองพัสดุและทรัพย์สิน
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป        
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินงาน
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้หรือไม่ 
 
 
 
 

 

ขอบขา่ยการบรหิารสถานศึกษาแบ่งเปน็ 4 ด้านคือ 

1 การบรหิารดา้นวชิาการ 
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3) การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 2 การบรหิารดา้นงบประมาณ 
1) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ  
ด าเนินงาน 
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5) การบริหารการเงิน 

การบรหิารดา้นการศกึษาของสถานศกึษา ๔ ด้าน 



๑๗ 

 
6) การบริหารบัญชี 
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

3. การบรหิารดา้นงานบคุคล 
1) การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
2) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3) การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4) วินัยและการรักษาวินัย 
5) การออกจากราชการ 

4. การบรหิารงานทัว่ไป 
1) การด าเนินงานธุรการ 
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป 
8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
9) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10) การรับนักเรียน 
11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตามอัธยาศัย 
12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
13) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
14) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร 
หน่วยงาน และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่และหน่วยงานอ่ืน 
17) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
18) งานบริการสาธารณะ 
 
 

 
 
 
 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.
๒๕๔๔ ได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ จะต้องด าเนินการควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมการบริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายจึงมีแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

การควบคมุความเสี่ยงและควบคมุภายในของกองการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 



๑๘ 

 
 1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไ ม่
ประสบ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการด าเนินภารกิจผลส าฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการของกองการศึกษาฯ ซึ่งการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามบริบทของกองการศึกษาฯ 
ดังนี้  

  1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
   (1) การเงิน งบประมาณ  
   (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (3) อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค  
  2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของกองการศึกษาฯ  
  3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                           
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
   (1) กระบวนการบริหารหลักสูตร  
   (2) การบริหารงานวิจัย  
   (3) ระบบงาน  
   (4) ระบบประกันคุณภาพ   
  5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ 
บุคลากร  
   (1) ด้านบุคลากร  
   (2) ด้านธรรมาภิบาล    
      (3) ด้านจรรยาบรรณบุคลากร  
  7) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
  8) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
  9) ด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

 2.  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 3. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ 

 4. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร  
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหาร
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ความ เสี่ยงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และ
สามารถจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ องค์กรก าหนดไว้ 

 5. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความ เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมตามประเภทต่างๆ  และวิธีการบริหาร/
จัดการความเสี่ยงนั้น  จึงเป็นหลักการทางด้าน ความคิด และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายใน  ซึ่งต้องมีการน าไปใช้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ 

 6. หน่วยรับตรวจ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจตามค านิยามในระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 7. การควบคุม หมายถึง วิธีการที่น ามาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์  

 8. ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้ใน 
กระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ 

 9. โครงสร้างการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ของ ทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ  

 10. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การก าหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
น ามาใช้ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  

 11. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการ
ปฏิบัติ ตามวิธีการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานอาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ
ประเมินผล แบบต่อเนื่อง  

 12. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ
หน่วย รับตรวจ ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 ขั้นที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

 ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 ขั้นที่ 3 การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง 

 ขั้นที่ 4 การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

แนวปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

และควบคุมภายใน 
 



๒๐ 

 
 
 

 

  

 ในการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ตามการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ภายในกอง
การศึกษา โดยมีกรอบอัตราก าลังบรรจุไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และกรอบอัตราก าลังพนักงาน
จ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. นักบริหารงานการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
4. ข้าราชการครู/ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
5. ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
6. ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน 1 อัตรา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอตัราก าลงัในกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 



๒๑ 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 


