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ค ำน ำ 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 45 ก ำหนด 

ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรือนสำมัญทุกต ำแหน่งในสว่นรำชกำร ก ำหนดมำตรฐำน ประเภทวิชำกำร  

ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร ปฏิบัตงิำนในฐำนะผู้ปฏิบัตงิำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบัตงิำนเกี่ยวกับงำนดำ้นกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำตรวจสอบ และ

ปฏิบัตงิำนอื่นตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 

กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน ต ำบลหนองโสน อ ำเภอเมอืงตรำด จังหวัดตรำด เป็นกำรรวบรวม

วิธีกำรปฏิบัตงิำน ดำ้นกำรกรอกขอ้มูลสำรสนเทศ CCIS SIS และแนวทำงกำรด ำเนนิโครงกำรและกำร

เบิกจำ่ยงบประมำณ ซึ่งจัดท ำเพ่ือให้กำรปฏิบัตงิำนของนักวิชำกำรศึกษำ เป็นมำตรฐำนเดยีวกันและเพ่ือให้

ผู้ปฏิบัตงิำนปฏิบัตงิำนแทนกันได้ทุกคน อย่ำงถูกต้อง 

ข้ำพเจ้ำ หวังเป็นอยำ่งย่ิงว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ เลม่นีจ้ะเป็น 

ประโยชน์ในกำรปฏิบัตงิำนกับสว่นรำชกำรและบุคลำกรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน ต่อไป 

 

นำงสำวสุธสิำ กำดนอก 

ผู้จัดท ำ/รวบรวบ 
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๒. วัตถุประสงค์  

๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

บทที่ ๒ โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

๑. กำรแบ่งลักษณะกำรปฏิบัติ  

บทที่ ๓ ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน และวิธกีำรติ  

  *กำรบันทึกข้อมูลสำรสนเทศ  

   -  ขั้นตอนกำรกรอกขอ้มูลในระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น (SIS)  

- กำรออกจำกระบบงำน  

-  กำรจัดกำรข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด อื่นๆ (อปท. เป็นผูด้ ำเนนิกำรข้อมูล)  

- กำรเพ่ิมขอ้มูล  

   - กำรแก้ไขขอ้มูล  

- กำรเปลี่ยนแปลงรหัส Password ระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรศึกษำท้องถิ่น   

    * กำรด ำเนนิกำรโครงกำรและกำรเบิกจำ่ยเงินงบประมำณ   

     -  จัดท ำโครงกำรตำมข้อบัญญัติ   

     -  กำรยืมเงินโครงกำร   

     -  กำรเบิกค่ำวทิยำกร   

     -  กำรเบิกเงินรำงวัล   

     -  กำรยืมเงินค่ำลงทะเบียน/ค่ำเดนิทำงไปรำชกำร   

บรรณำนุกรม 
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บทที่  1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 มำตรำ 45 บัญญัติให้ต ำแหน่งขำ้รำชกำร

พลเรือนสำมัญมี 4 ประเภท ได้แก่ ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภท

วิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไป และมำตรำ 48 ให ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน จัดท ำ

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งโดยจ ำแนกต ำแหน่งเป็นประเภทและสำยงำนตำมลักษณะงำน เพ่ือให้ยึดถอืเป็น

หลักในกำรก ำหนดต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรือนสำมัญทุกต ำแหน่งในสว่นรำชกำร โดย ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้มมีติให้ก ำหนดมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ประเภทวิชำกำร ต ำแหน่ง

นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ปฏิบัตงิำนในฐำนะผู้ปฏิบัตงิำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำง

วิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัตงิำนเกี่ยวกับงำนดำ้นกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำตรวจสอบ และ

ปฏิบัตงิำนอื่นตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 

1. ดำ้นกำรปฏิบัตกิำร 

1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำงำนดำ้น 

      กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษำ วิเครำะห ์วิจัยเบือ้งต้น เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยแผน มำตรฐำน     

กำรศึกษำหลักสูตร แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลติและพัฒนำ

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรสง่เสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.3 ศึกษำ วิเครำะห ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดต้ัง กำรยุบรวมสถำนศึกษำเพ่ือประกอบกำร  

พิจำรณำจัดต้ังหรือยุบสถำนศึกษำไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ 

1.4 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือสง่เสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะแล    

วัฒนธรรม 

1.5 ร่วมวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 

ก ำหนดเพ่ือให้ไดบุ้คลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ

และเพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

1.6 ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรดำ้นกำรศึกษำ และทะเบียนประวัตคิรูและ   

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรสง่เสริม

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.7 สง่เสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำร ศึกษำ 

      ตำมอัธยำศัย เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน 

     1.8 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนนิงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห ์วิจยั   

เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ 



1.9 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบรอ้ยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกร 

1.10 ประสำนและร่วมด ำ เนินกำรเร่ืองกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดอืน ค่ำตอบแทน หรือ 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำในสังกัด 

1.11 ประสำน สง่เสริมสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมำณ

สนับสนุนโรงเรียน เช่น งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ

เพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ไดรั้บกำรศึกษำที่เหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.12 ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีกำร

เติบโตที่ถูกต้องและมกีำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย 

1.13 จัดท ำโครงกำร สง่เสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนดำ้นกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ ศำสนำ

วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้

ซึ่งมรดกล้ ำค่ำของท้องถิ่น 

1.14 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกบังำน

กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตงิำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนนิกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ 

โครงกำรเพ่ือให้กำรด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

3.2 ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนนิงำนตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 

4. ด้านการบรกิาร 

4.1 จัดบริกำรสง่เสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและ แหลง่

เรียนรู้ เพ่ือให้กำรบรกิำรควำมรูแ้ละบรกิำรทำงดำ้นกำรศึกษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง 

4.2 ผลติคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้ค ำแนะน ำปรกึษำเบือ้งต้นแก่ 

นักเรยีน นิสิต นักศึกษำและชุมชน ประชำชนทั่วไป 

4.3 ด ำเนนิกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำร

แนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพ่ือสง่เสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนว

ทำงกำรเลอืกอำชีพที่เหมำะสมกับบุคคลทั่วไป 



4.4 เผยแพร่กำรศึกษำเช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอื่นๆ เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำน

กำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องตน้ ท ำสถติิ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับ

งำนกำรศึกษำเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ

ก ำหนดนโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง 

กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ นักวิชำกำรศึกษำระดับปฏิบัตกิำร กองกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน ต ำบลหนองโสน อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด มี

ควำมจ ำเป็นอยำ่งย่ิงเนื่องจำกในปัจจุบันกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

หนองโสน มีภำรกิจ แผนงำนโครงกำรที่ต้องสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬำและ

นันทนำกำร เพ่ิมมำกขึ้น ดังน้ันเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกับกำรปฏิบัตงิำนของ นักวิชำกำรศึกษำ ระดับ

ปฏิบัตกิำร กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน เป็นไปดว้ยควำมมี

ระเบียบเรียบรอ้ย ถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ผู้ปฏิบัตงิำนได้ทรำบและเข้ำใจกำรปฏิบัตงิำนขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับนโยบำย 

วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้ำหมำยขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทำงเดยีวกัน อีกทัง้ยังเป็นตัวชี้วัดประสทิธิภำพและ

ประสิทธิผลของกำรปฏิบัตงิำน กองกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน จึงออกคู่มอืแนวทำงกำรปฏิบัตงิำน ตำมแผนงำน

กำรศึกษำงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งำนระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำ

วัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนบรหิำรทั่วไปเกีย่วกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและ

นันทนำกำร งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ ปฏิบัตกิำร เพ่ือใช้ก ำกับ

กำรท ำงำนให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทำงเดยีวกัน 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้กำรปฏิบัตงิำนเป็นมำตรฐำนเดยีวกัน 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัตงิำนแทนกันได้ทุกคน 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กำรปฏิบัตงิำนเป็นมำตรฐำนเดยีวกัน 

2. ผู้ปฏิบัตงิำนปฏิบัตงิำนแทนกันไดทุ้กคน 

 

 

 

 



บทที่  2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน ต้ังอยูท่ี ่หมู่ 

ที่ 8  ต ำบลหนองโสน จังหวัดตรำด เป็นส่วนหน่ึงขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองโสน กรมสง่เสริมกำร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย เป็นหน่วยงำนย่อยหลักในโครงสร้ำงส่วนรำชกำรองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลหนองโสนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนจัดกำรศึกษำ สง่เสริมและสนับสนุน

กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีำมของท้องถิ่น งำนสันทนำกำร งำนกำร

ศำสนำ งำนศิลปวัฒนธรรม งำนสง่เสริมและสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยแบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในออกเป็น 2 งาน คือ  

1. แผนงานการศึกษา มีหน้าที่รับผดิชอบ ดังนี้ 

งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษำ 

งำนจัดกำรศึกษำ พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการกองฯ 

นักวิชาการศึกษา 

ครู 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

คนงานทั่วไป  



งำนประสำนและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

งำนจัดกิจกรรมเด็กและเยำวชน 

งำนสง่เสริม สนับสนุน เสนอแนะ และกำรเผยแพร่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งำนบรหิำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งำนกีฬำและนันทนำกำร 

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งำนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณที้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 

 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. การบันทึกข้อมูลสารสนเทศ  

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   

กรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำ (โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) บันทึกข้อมูลนักเรยีน และข้อมูลเด็กเล็กของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมทั้งขอ้มูลตำมฐำนข้อมูลอื่นๆ แบบส ำรวจกำรขอรับสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ และอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รวมทั้งขอ้มูล

นักเรยีนของโรงเรียน ในสังกัดอื่นๆ เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดสรรงบประมำณ ดำ้นกำรศึกษำ ทั้งเงิน

อุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น มีจ านวน 2 ระบบ 

๑.ระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น (School Information System : SIS) 

(๑) ส ำหรับให้สถำนศึกษำ (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล 

นักเรยีนและข้อมูลตำมฐำนข้อมูลอื่นๆ แบบส ำรวจกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรค่ำก่อสร้ำง

อำคำรเรียนและแบบส ำรวจกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

(๒) ส ำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลนักเรยีนของสถำนศึกษำสังกัดอื่น 

๒.ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child 

development Center Information System : CCIS) 

ส ำหรับให้สถำนศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึก 

ข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลตำมฐำนข้อมูลอื่นๆ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 

๑. กองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น กรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

๒. ส ำนักงำนสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถำนศึกษำในสังกัด 

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมำณดำ้น กำรศึกษำให้สถำนศึกษำ 

สังกัดอื่น 

๔. สถานศกึษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



(๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

กำรเปิดระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำละ 2 ครัง้   

ก ำหนดเปิดให้ปรับปรุง แก้ไขและบันทึกข้อมูล 

ครัง้ที่ 1 ระหว่ำงวันที่  1 พฤษภำคม – 15 มิถุนำยน 

ครัง้ที่  2 ระหว่ำงวันที ่ 12 ตุลำคม – 9 พฤศจิกำยน 

 

1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  

ระดับสถำนศึกษำ   

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่นของศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไดรั้บแต่งต้ังตรวจสอบข้อมูลเด็กเล็ก พร้อมทั้ง

ปรับปรุง แก้ไขขอ้มูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 

ระดับสถำนศึกษำ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

(๑) ให้ผู้รับผิดชอบกำรกรอกขอ้มูลเด็กเล็กตรวจสอบข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด 

ทั้งหมด ว่ำมีตัวตนหรือไม่ หำกไม่พบตัวตนให้น ำข้อมูลนักเรยีนดังกล่ำวออกจำกระบบ 

(๒) กรณีมีกำรรับเด็กเล็กเพ่ิมเตมิ ให้ครูประจ ำชัน้รับสมัครเด็กเล็กที่มีอำยุครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ในปีกำรศึกษำ พร้อมจัดท ำและปิดประกำศรำยช่ือเด็กเล็ก เพ่ือตรวจสอบเด็กเล็กว่ำมีตัวตนอยู่จริง 

(๓) ให้ผู้รับผิดชอบน ำขอ้มูลเด็กเล็กที่ตรวจสอบแลว้ว่ำมีตัวตน บันทึกและปรับปรุงขอ้มูลเด็กเล็กใน 

ระบบ 

(๔) บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำนอื่นๆ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยืนยันควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของขอ้มลูเด็ก

เล็กและข้อมูลพ้ืนฐำนอื่นๆ 

3. การตรวจสอบความถูกต้องและการรายงานข้อมูล ในระดับสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก รำยงำนข้อมูลเด็กเล็ก โดยกำรบันทึกข้อมูลจ ำนวนเด็ก

เล็กและยืนยันเด็กเล็ก ภำยหลังกำรตรวจสอบแล้วเห็นว่ำถูกต้อง ครบถ้วน  

4. การตรวจสอบ ความถูกต้องและการรายงานข้อมูล ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลนักเรยีน และข้อมูลตำมฐำนข้อมูลอื่นๆ ในระบบสำรสนเทศ

ทำงกำรศึกษำ เมื่อตรวจสอบแลว้เห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล 

๒. สั่งพิมพ์รำยงำนกำรยืนยันข้อมูลภำพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนัก/กองกำรศึกษำ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บรหิำรองค์กรปกครองส่วน 



ท้องถิ่น ลงนำมรับรองข้อมูล 

๓. จัดส่งแบบรำยงำนให้จังหวัด เพ่ือรำยงำนกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 

- แบบรำยงำนข้อมูลนักเรยีน/นักศึกษำในระบบโรงเรียน ที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กองกำรศึกษำลงนำมรับรองข้อมูล 

- แบบรำยงำนกำรยืนยันข้อมูลภำพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ 

กองกำรศึกษำ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลงนำมรับรองข้อมูลแลว้ 

๔. ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลจ ำนวนนักเรยีน 

ของโรงเรียนสังกัดอื่น หำกถูกต้องแลว้จึงยืนยันข้อมูล 

๕. ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเด็กเล็กของ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดพิมพ์แบบรำยงำนข้อมูลศูนย์ 

พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม 

รับรองส ำเนำถูกต้องจัดส่งให้จังหวัด 

5. การขอแก้ไขข้อมูลภายหลังการบันทึกหรอืยีนยันข้อมูล 

๑. กรณีผู้รับผิดชอบในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง 

สว่นท้องถิ่นจะขอแก้ไขขอ้มูล ภำยหลังกำรกดยืนยันรับรองข้อมูลแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบใน 

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน ประสำนกับกรมสง่เสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น เพ่ือขอให้ยกเลิกกำรยืนยันข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

ระดับโรงเรียน 

๒. กรณีผู้รับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จะขอแก้ไขขอ้มูล ภำยหลังกำรกดยืนยันรับรอง 

ข้อมูลแลว้ ให้ผู้รับผิดชอบในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสำนกับจังหวัด เพ่ือขอให ้

ยกเลิกกำรยืนยันข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทำงกำรด ำเนนิกำรบันทึกข้อมูลระบบ  SiS และ CCIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIS CCIS 

รร. อปท. 
ศพด. 

ข้ันตอนการบันทึกข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในระบบหำก

ไม่พบตัวตนให้น ำข้อมูลออกจำกระบบ 

- กรณีมนีักเรียนมำสมัครเพ่ิมให้จัดท ำ

และปิดประกำศรำยชื่อนักเรียน 

- น ำข้อมูลนักเรียนที่มตีัวตนบันทึกและ 

ปรับปรุงในระบบ 

- ยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล 

- กำรขอแก้ไขข้อมูลภำยหลังกำรบันทึก 

หรือยืนยันข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบประสำน 

กับ สถ. เพ่ือขอยกเลิกกำรยืนยันข้อมูล 

ข้ันตอนการบันทึกข้อมูล 

- แจ้งสถำนศึกษำสังกัดอื่นจัดส่งข้อมูล 

นักเรียนในสังกัด และโครงกำรขอรับเงิน 

อุดหนุนอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม 

(นม) พร้อมบัญชีรำยชื่อ 

- หำกสถำนศึกษำสังกัดอื่นประกำศเลิก 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กรอกจ ำนวน 

นักเรียนเป็นเลขศูนย์พร้อมบันทึกข้อมูล 

- ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลแล้วยืนยันควำม 

ถูกต้อง 

- กำรขอแก้ไขข้อมูลภำยหลังกำรบันทึกหรือ 

ยืนยันข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบประสำนกับ 

สถ. เพื่อขอยกเลิกกำรยืนยันข้อมูล 

ข้ันตอนการบันทึกข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลเด็กเล็กในระบบหำกไม่ 

พบตัวตนให้น ำข้อมูลออกจำกระบบ 

- กรณีมีเด็กเล็กมำสมัครเพิ่มให้จัดท ำและ 

ปิดประกำศรำยชื่อเด็กเล็ก 

- น ำข้อมูลเด็กเล็กท่ีมีตัวตนบันทึกและ 

ปรับปรุงในระบบ 

- บันทึกข้อมูลพืน้ฐำนอื่นๆ 

- ยืนยันควำมต้องของข้อมูล 

- กำรขอแก้ไขข้อมูลภำยหลังกำรบันทึกหรือ 

ยืนยันข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบในระดับ อปท. 

ประสำนกับจังหวัดเพื่อขอยกเลิกกำร 

ยืนยันข้อมูล 

 

ตรวจสอบความต้องการและรายงานข้อมูล 

- ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในสังกัด หำกไม่ 

พบตัวตนให้น ำข้อมูลออกจำกระบบ 

- ตรวจสอบและยืนยันควำมต้องถูกของข้อมูล 

- สั่งพิมพ์รำยงำนข้อมูลนักเรียน โดยให้ ผอ.

สถำนศกึษำลงนำม 

- จัดส่งแบบรำยงำนให้ส ำนัก/กองกำรศึกษำ

เพื่อให้ผอ.ส ำนัก/กองกำรศึกษำ ปลัดอปท. และ

ผู้บริหำรอปท. ลงนำมรับรองข้อมูล 

ตรวจสอบความต้องการและรายงานข้อมูล 

ตรวจสอบควำมถกูต้องและรำยงำนข้อมูล 

• รร.สังกัดอ่ืน 

- ตรวจสอบและยืนยันควำมถกูต้องของข้อมูล 

• รร.ในสังกัด 

- ตรวจสอบและยืนยันควำมถกูต้องของข้อมูล 

- สั่งพิมพ์รำยงำนกำรยืนยันข้อมูลภำพรวมของ 

อปท.เพื่อให ้ผอ.ส ำนัก/กองกำรศึกษำปลัด อปท. 

และผู้บริหำร อปท.ลงนำมรับรองข้อมูล 

- จัดส่งแบบรำยงำนให้จังหวัด 

• ศพด. 

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

- จัดพิมพ์รำยงำน พร้อมรับรองส ำเนำ 

ถูกต้องจัดส่งให้จังหวัด 

ตรวจสอบควำมต้องกำรและรำยงำน

ข้อมูล 
- รำยงำนข้อมูลเด็กโดยกำรบันทึกข้อมูลเด็กเล็ก 

ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล 

ตรวจสอบความต้องการและรายงานข้อมูล 
- แจ้งอปท.ก ำชับผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรบันทึก 

ข้อมูลในระบบSIS และ CCIS ให้แล้วเสร็จ โดยระบบ 

จะปิดกำรบันทึกในเวลำเท่ียงคืน 

- แจ้งอปท.ก ำชับให้ผู้รับผิดชอบ ท ำกำรตรวจสอบ 

ควำมซ้ ำซ้อนของนักเรียนและเด็กเล็กว่ำมีตัวตนอยู่ 

จริง หรือไม่มีตัวตนอยู่จริง 

- สถจ.สุ่มตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็ก 

เล็กเป็นระยะ ในช่วงเวลำกำรเปิดระบบเพื่อบันทึก 

ข้อมูล 

จังหวัด 

สถ. 

ตรวจสอบความต้องการและรายงานข้อมูล 

- ติดตำมและตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลและ

กำรยืนยันข้อมูลในระบบSIS และCCISโดย

จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 

- รวบรวมและตรวจสอบแบบรำยงำนจำกอปท. 

ที่ ผอ.ส ำนัก/กองกำรศึกษำปลดัอปท.และนำยก 

อปท.ได้ลงนำมรับรองแล้ว และ ก ำชับให้อปท.

ส่งแบบรำยงำนผ่ำนจังหวัดเท่ำนั้น ได้แก่ 

- แบบรำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักเรียนของรร.ใน 

สังกัดอปท. 

- แบบรำยงำนกำรยืนยันข้อมูลภำพรวมของ

อปท. 

- พิมพ์แบบรำยงำนจำกระบบ SIS พร้อมส ำเนำ 

ถูกต้อง ดังนี้ 

- แบบรำยงำนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบักำรจัด 

กำรศึกษำ รร.สังกัด อปท. 

- แบบรำยงำนจ ำนวน อปท.ที่จัดกำรศึกษำ 

- ยืนยันและจัดพิมพ์แบบรำยงำนข้อมูลเดก็เลก็ 

ของศพด.ในระบบCCIS พร้อมส ำเนำถูกต้อง 

- รวบรวมรำยงำนทั้งหมดส่ง สถ. 



ขั้นตอนกำรกรอกขอ้มูลในระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (SIS ) 

 

กำรเข้ำใช้งำนระบบสำมำรถเข้ำสูร่ะบบงำนได้ 2 ช่องทำง ดังนี้ 

ช่องทำงแรก ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบจำกหน้ำเว็บไซต์ของ กรมสง่เสริมกำรปกครอง 

ท้องถิ่นได้ที่ URL :www.dla.go.thในสว่นของเมนู บรกิำร อปท.->ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

ท้องถิ่น(SIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทำงที่สอง ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบโดยตรงไดท้ี่URL : http://sis.dla.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรเข้ำสู่ระบบงำนไดแ้ล้ว จะมีหน้ำจอในสว่นของกำรท ำกำร login เข้ำสู่ระบบ 

ท ำกำรใสข่้อมูล Username และ Password ของหน่วยงำนที่สังกัด (อปท. / โรงเรียนในสังกัด 

อปท.) 

 

http://sis.dla.go.th/


 

ท ำกำรกดไปที่ปุ่ม                  เพ่ือท ำกำรเข้ำสูร้ะบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำร login เข้ำสู่ระบบ 

* เมื่อผู้ใช้งำนท ำกำร  Login เข้ำสู่ระบบแล้วจะปรำกฏหน้ำจอหลักของงบประมำณ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำจอหลักของระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



*  ผู้ใช้งำนท ำกำรตรวจสอบข้อมูลผูใ้ช้งำน ก่อนที่จะไปด ำเนินดำรจัดกำรข้อมูลของระบบ ว่ำเป็นช่ือ

หน่วยงำนที่ สังกัดหรือไมโ่ดยสำมำรถด ำเนนิกำรได้ที่ แถบเมนูดำ้นบนขวำ ของระบบ 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้ใช้งาน 

การออกจากระบบ 

เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรออกสู่ระบบให้ท ำกำรเลอืกไปที่                            ระบบจะด ำเนนิกำร

ออกจำกระบบทันทีและจะกลับไปสูห่น้ำแรกของระบบ 

การจัดการข้อมูลของโรงเรยีนสังกัด อ่ืนๆ  ( อปท.เป็นผู้ด าเนนิการข้อมูล)  

เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรเข้ำไปด ำเนินกำรกับข้อมูล ของโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ สังกัด อปท. แตอ่ยู่ 

ในภำรกิจที่ทำง อปท. แตล่ะแห่งต้องด ำเนินกำรรวมรวมข้อมูลให้ท ำกำรเข้ำไปที่  ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

ในหน้ำจอหลักของฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ระบบจะด ำเนนิกำรเข้ำไปสูห่น้ำหลักของฐำนข้อมูล 

สำรสนเทศ 

 
 

หน้ำจอหลักข้อมูล ฐำนข้อมูลสรเทศ 

จำกน้ันให้ด ำเนนิกำรเลอืกโรงเรียนที่ต้องกำรจะด ำเนนิกำรน ำเข้ำขอ้มูล ตำมแต่ละสังกัด ระบบจะ

ท ำกำรสรุปรำยช่ือโรงเรียนตำมแต่ละสังกัดขึ้นมำ ให้ท ำกำรเลอืกด ำเนินกำรเป็นรำยโรงเรียน 

การเพิ่มข้อมูล  

เมื่อผู้ใช้งำนด ำเนนิกำร เลอืกโรงเรียนเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ให้ท ำกำรเลอืกไปที ่ เพ่ิมขอ้มูล ในหน้ำจอ 

หลักของแตล่ะโรงเรียนระบบจะด ำเนนิกำรเข้ำไปสู่หน้ำจอกำรน ำเข้ำขอ้มูล 



 
 

หน้ำจอหลักข้อมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

 

 
 

ข้อมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

เมื่อผู้ใช้งำนด ำเนนิกำร เพ่ิมขอ้มูลในแตล่ะโรงเรียนเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว จะสำมำรถด ำเนินกำร 

บันทึก 

ข้อมูลได ้ดังน้ี 

บันทึก    ปุ่มบันทึก - ใช้ส ำหรับกำรยืนยันกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 

ยกเลิก    ปุ่มยกเลิก – ใช้ส ำหรับกำรยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 

 

การแก้ไขข้อมูล  

เมื่อผู้ใช้งำนด ำเนนิกำร เลอืกโรงเรียนเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ให้ท ำกำรเลอืกไปที่รำยกำรที่ต้องกำรที่จะ 

ท ำกำรแก้ไขในหน้ำจอหลักของแตล่ะโรงเรียนระบบจะด ำเนนิกำรเข้ำไปสูห่น้ำจอกำรน ำเข้ำขอ้มูล 



 
 

หน้ำจอหลักข้อมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

เมื่อผู้ใช้งำนด ำเนนิกำร แก้ไขขอ้มูลในแตล่ะโรงเรียนเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว จะสำมำรถด ำเนินกำร 

บันทกึขอ้มูลได้ ดังน้ี 

                 ปุ่มบันทึก - ใช้ส ำหรับกำรยืนยันกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 

                  ปุ่มยกเลิก – ใช้ส ำหรับกำรยกเลิกกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 

                  ปุ่มลบ – ใช้ส ำหรับกำรลบข้อมูล ที่ไดท้ ำกำรเลอืก ออกจำกระบบ 

 

การเปลี่ยนแปลงรหัส Password ระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น 

เมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรเปลี่ยนรหัสผำ่นของตนเอง ให้ด ำเนนิกำร ดังนี ้

ท ำกำรเลอืกไปที่ ระบบจะท ำกำรเข้ำสู่หน้ำจอกำรเปลี่ยนรหัสผำ่น 

 
 

 
หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 



1. ท ำกำรใสข่้อมูลรหัสผำ่นเดมิ 

2. ท ำกำรใสร่หัสผำ่นใหม่ที่ต้องกำรจะเปลี่ยน 

3. ท ำกำรยืนยันรหัสผำ่นใหม่ที่ต้องกำรจะเปลี่ยนอีกคร้ัง 

4.  ท ำกำรกดไปที่ปุ่ม   บันทึก   เพ่ือบันทึกขอ้มูลรหัสผำ่นใหม่  

2.การด าเนนิการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ให้เป็นไปตำมระเบียนกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยดำรใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำร

ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิกจำ่ยค่ำใช้จำ่ย

กำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรสง่นักกฬีำเข้ำร่วมกำรแขง่ขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรพัสดุของหน่วยกำรบรกิำรสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรรับเงิน กำรเบิก

จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2548 ดังนี ้ 

1. จัดท าโครงการตามข้อบัญญัต ิ

  กรณีจัดท ำโครงกำรให้เสนอผู้บริหำรอนุมัติโครงกำรก่อนด ำเนินกำรโครงกำรโดยเอกสำรที่ต้อง

แนบ ได้แก่ โครงกำร ก ำหนดกำร ประกำศ/ค ำสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนโครงกำร

หนังสือแจ้งส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

 บันทึกกำรจัดหำพัสดุ แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สนิ เพ่ือด ำเนนิตำมขั้นตอนตำมระเบียบฯ  

 สง่เอกสำรเบิกจำ่ยภำยใน 3 วัน หลังตรวจรับพัสดุ 

 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมข้อบัญญัติผู้เบิกส่งรูปถ่ำย /รำยช่ือผู้ร่วมงำนและเอกสำรที่

เกี่ยวข้องประกอบกำรเบิกจำ่ยหลังเสร็จสิ้นโครงกำรภำยใน 5 วันท ำกำร  

2. การยืมเงินโครงการ 

 สง่โครงกำรเอกสำรต้นเร่ืองทั้งหมดให้กองคลังก่อนวันที่จะใช้เงินไมน้่อยกว่ำ 5 วันท ำกำร

นอกจำกกรณีเรง่ด่วน 

 จัดท ำบันทึกยืมเงินตำมแบบ/จัดท ำสัญญำยืมก ำหนดส่งภำยใน  30 วัน นับจำกวันที่ไดรั้บเงิน 

 หลักจำกด ำเนินกำรโครงกำรเสร็จสิ้นภำยใน  30 วัน นับจำกวันที่ไดรั้บเงินตำมสัญญำยืมและสง่

เอกสำรตำมรำยกำรดังน้ี  

- บันทึกสง่ใช้เงินยืมพร้อมเอกสำรโครงกำรแนบเร่ือง 

- ใบเสร็จรับเงิน 

- ภำพถ่ำย/ รำยช่ือผู้ร่วมงำน 

- กรณีมีเงินเหลอืจ่ำยจำกโครงกำรบันทึกสง่ใช้เงินสด  



3.การเบิกค่าวิทยากร 

หนังสือเชิญวิทยำกร 

หนังสือตอบรับจำกวิทยำกร 

เอกสำรกำรปฏิบัตงิำนของวิทยำกร 

ภำพถ่ำย/รำยช่ือผู้ร่วมงำนโครงกำร 

ใบเสร็จรับเงิน 

ส ำเนำบัตรประชำชนวิทยำกร 

บันทึกสง่ใช้เงินยืมพร้อมถ่ำยเอกสำรโครงกำรแนบเร่ืองสง่ใช้เงินยืม 

4.การเบิกเงนิรางวัล  

ใบส ำคัญรับเงิน 

ผลกำรแข่งขัน 

รำยช่ือนักกีฬำที่ร่วมแข่งขันกีฬำแต่ละประเภทที่รับรำงวัล หรือนักเรียนที่เข้ำร่วมกำร 

แข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ 

ภำพถ่ำย/ลำยเซ็นครบถ้วนตำมโครงกำร 

บันทึกสง่ใช้เงินยืม/พร้อมถ่ำยเอกสำรโครงกำรแนบเร่ืองสง่ใช้เงินยืม 

5.การยืมเงินค่าลงทะเบียน/ ค่าเดินทางไปราชการ 

จัดท าบันทึกยืมเงิน 

สง่เอกสำรต้นเร่ืองทั้งหมดพร้อมค ำสั่งให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไมน้่อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 

    นอกจำกกรณีเรง่ด่วน 

จัดท ำสัญญำยืมก ำหนดส่งใช้ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่กลับมำถึง 

ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม 

จัดท ำบันทึกส่งใช้เงินยืม 

- สง่เอกสำรรำยงำนกำรเดนิทำงทั้งหมดพร้อมใบส ำคัญรับเงิน 

- ถ่ำยเอกสำรต้นเร่ืองแนบ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร และ 

เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนนิงำนที่วำงไว้หรอืไม่ 

 

 

 

 



บรรณำนุกรม 

1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวิธกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

3. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สุด ที ่มท ๐๘๑๖.๒/ว๖๐๕๖ เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที ่๒๐ ตุลำคม 

๒๕๕๙ 

4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

5. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ 

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 

6. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิกจำ่ยค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและ 

กำรสง่นักกฬีำเข้ำร่วมกำรแขง่ขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕ 


