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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 กําหนดตําแหนงขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกตําแหนงในสวนราชการ กําหนดมาตรฐาน ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา ตําบลทุงพลา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เปนการรวบรวมวิธีการ
ปฏิบัติงาน ดานการกรอกขอมูลสารสนเทศ CCIS SIS และแนวทางการดําเนินโครงการและการเบิกจาย
งบประมาณ ซึ่งจัดทําเพื่อใหการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา เปนมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานแทนกันไดทุกคน อยางถูกตอง 

 ขาพเจา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการศึกษา เลมนี้จะเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานกับสวนราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงพลา ตอไป 
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 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติใหตําแหนงขาราชการพล
เรือนสามัญมี 4 ประเภท ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภท 
วิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป และมาตรา 48 ให สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน เพื่อใหยึดถือเปนหลัก
ในการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนงในสวนราชการ โดย สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไดมีมติใหกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง ประเภทวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที ่
ไดรับมอบหมาย 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเปนขอมูลประกอบการการพัฒนางานดาน

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวของ 
1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยเบื้องตน เพื่อประกอบการจัดทําขอเสนอนโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.3 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้ง 
หรือยุบสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.5 รวมวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสาสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาและเพียงพอ
ตอการจัดการศึกษา 

1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารดานการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อเปนหลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

1.7 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.8 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนา
งานดานการศึกษา 

1.9 ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
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1.10 ประสานและรวมดํา เนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณตางๆ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

1.11 ประสาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุน
โรงเรียน เชน งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ 
เพื่อใหเด็กๆ ในพ้ืนที่ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน เพื่อดูแลใหเด็กในทองถิ่นมีการ
เติบโตที่ถูกตองและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

1.13 จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหเด็กๆ ในทองถิ่นเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและรักษาไว
ซึ่งมรดกล้ําคาของทองถิ่น 

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
การศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ 
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานการบริการ 
4.1 จัดบริการสงเสริมการศึกษา เชน จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑทางการศึกษาและ แหลง

เรียนรู เพื่อใหการบริการความรูและบริการทางดานการศึกษาและวิชาชีพแกประชาชนอยาง
ทั่วถึง 

4.2 ผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป  

4.3 ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและใหแนวทางการศึกษาและแนว
ทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

4.4 เผยแพรการศึกษาเชน จัดรายการวิทยุ โทรทัศน เขียนบทความ จัดทําวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส 
เอกสารตาง ๆ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อใหความรูดานการศึกษา การแนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4.5 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การศึกษาเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง 
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การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา ตําบลทุงพลา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี มีความจําเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากในปจจุบันกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา  มีภารกิจ แผนงาน 
โครงการที่ตองสนับสนุนดานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น กีฬาและนันทนาการ เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อ
เปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติงานของ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองใหสอดคลองกับนโยบาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายขององคกร ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งยังเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา จึงออกคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน ตามแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ เพื่อใชกํากับการทํางานใหถูกตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 
 
 
 

1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานแทนกันไดทุกคน 

 
 

 
 
 

1. การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานแทนกันไดทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุงพลา ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตําบลทุงพลา 
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เปนสวนหนึ่งขององคการบริหารสวนตําบลทุงพลา กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานยอยหลักในโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลทุงพลา 
ที่มีหนาที่กํากับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งาน
สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
 งานสงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพรเกี่ยวกับการศึกษา 

 

บทที่ ๒ 
โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 

โดยแบงลักษณะการปฏิบัติงานภายในออกเปน 2 งาน คือ 

๑. แผนงานการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลทุงพลา 

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองฯ 

นักวิชาการศึกษา 

ครู  

ครูผูดูแลเด็ก 
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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ  

 งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น  
 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) ไดจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น เพื่อให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น) บันทึกขอมูลนักเรียน และขอมูลเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
รวมทั้งขอมูลตามฐานขอมูลอื่นๆ แบบสํารวจการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ 
คากอสรางอาคารเรียน รายการคาครุภัณฑการศึกษา และอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งขอมูลนักเรียน 
ของโรงเรียน ในสังกัดอื่นๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ ดานการศึกษา ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 
 
 

๑.ระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น (School Information System : SIS) 
 

 (๑) สําหรับใหสถานศึกษา (โรงเรียน) ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลนักเรียน
และขอมูลตามฐานขอมูลอื่นๆ แบบสํารวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการคากอสรางอาคารเรียน
และแบบสํารวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการคาครุภัณฑการศึกษา 

 (๒) สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูลนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอ่ืน 
 

๒.ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Child 
development Center Information System : CCIS) 

 

  สําหรับใหสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกขอมูล
เด็กเล็กและขอมูลตามฐานขอมูลอื่นๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

 
๑. กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
๒. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  
๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด 
(๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดสรรงบประมาณดาน การศึกษาใหสถานศึกษา   

สังกัดอ่ืน 
 

บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. การบันทึกขอมูลสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น มีจํานวน ๒ ระบบ 

ผูใชงานระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น 
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๔. สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๑) โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระดับสถานศึกษา 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่นของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับแตงตั้งตรวจสอบขอมูลเด็กเล็ก พรอมทั้งปรับปรุง แกไข 
ขอมูลเด็กเล็กและขอมูลอื่นๆ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 

 
 
 
 

ระดับสถานศึกษา 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

(๑) ใหผูรับผิดชอบการกรอกขอมูลเด็กเล็กตรวจสอบขอมูลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทั้งหมด วามีตัวตนหรือไม หากไมพบตัวตนใหนําขอมูลนักเรียนดังกลาวออกจากระบบ 

(๒) กรณีมีการรับเด็กเล็กเพ่ิมเติม ใหครูประจําชั้นรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุครบตามเกณฑที่กําหนด ใน
ปการศึกษา  พรอมจัดทําและปดประกาศรายชื่อเด็กเล็ก เพื่อตรวจสอบเด็กเล็กวามีตัวตนอยูจริง 

(๓) ใหผูรับผิดชอบนําขอมูลเด็กเล็กที่ตรวจสอบแลววามีตัวตน บันทึกและปรับปรุงขอมูลเด็กเล็กใน
ระบบ 

(๔) บันทึกขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กยืนยันความถูกตอง ครบถวน ของขอมูลเด็กเล็ก 
และขอมูลพื้นฐานอื่นๆ 

 

 
 
 
 
 
 

การเปดระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 
กําหนดเปดใหปรับปรุง แกไขและบันทึกขอมูล 

ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 
ครั้งที่ 2  ระหวางวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๙ พฤศจิกายน 

๑. การมอบหมายผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น 

๒. การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น 
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ผูรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายงานขอมูลเด็กเล็ก โดยการบันทึกขอมูลจํานวนเด็กเล็กและ 
ยืนยันขอมูลเด็กเล็ก ภายหลังการตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวนแลว 

 
 
 

๑. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักเรียน และขอมูลตามฐานขอมูลอื่นๆ ในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองครบถวนแลว ใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

๒. สั่งพิมพรายงานการยืนยันขอมูลภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหผูอํานวยการ
สํานัก/กองการศึกษา ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ลงนามรับรองขอมูล 

๓. จัดสงแบบรายงานใหจังหวัด เพื่อรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแก 
- แบบรายงานขอมูลนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน ที่ผูอํานวยการสถานศึกษาและ

ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาลงนามรับรองขอมูล 
- แบบรายงานการยืนยันขอมูลภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูอํานวยการสํานัก/

กองการศึกษา ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลงนามรับรองขอมูลแลว 

๔. ผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจํานวนนักเรียน
ของโรงเรียนสังกัดอ่ืน หากถูกตองแลวจึงยืนยันขอมูล 

๕. ผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดพิมพแบบรายงานขอมูลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอม
รับรองสําเนาถูกตองจัดสงใหจังหวัด  
 
 
 
 

 

๑. กรณีผูรับผิดชอบในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นจะขอแกไขขอมูล ภายหลังการกดยืนยันรับรองขอมูลแลว ใหผูรับผิดชอบใน
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูรับผิดชอบในระดับโรงเรียน ประสานกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เพื่อขอใหยกเลิกการยืนยันขอมูลระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ระดับโรงเรียน 

๒. กรณีผูรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะขอแกไขขอมูล ภายหลังการกดยืนยันรับรอง
ขอมูลแลว ใหผูรับผิดชอบในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสานกับจังหวัด เพื่อขอให
ยกเลิกการยืนยันขอมูลระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน 

 
 

๓. การตรวจสอบความถูกตองและการรายงานขอมูล ในระดับสถานศึกษา 

๔. การตรวจสอบความถูกตองและการรายงานขอมูล ในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕. การขอแกไขขอมูลภายหลังการบันทึกหรือยืนยันขอมูล 
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แนวทางการดําเนินการบันทึกขอมูลระบบ SIS และ CCIS 

SIS  

รร. อปท. ศพด. 

CCIS  

- ตรวจสอบขอมูลนกัเรียนในระบบหากไม
พบตัวตนใหนําขอมูลออกจากระบบ 

- กรณมีีนกัเรียนมาสมัครเพิม่ใหจัดทาํและ
ปดประกาศรายชื่อนกัเรียน 

- นําขอมูลนกัเรียนทีม่ีตัวตนบันทึกและ
ปรับปรุงในระบบ 

- ยืนยันความถกูตองของขอมูล 
- การขอแกไขขอมูลภายหลังการบันทกึ

หรือยืนยันขอมูลใหผูรับผิดชอบประสาน
กับ สถ. เพือ่ขอยกเลกิการยืนยันขอมูล 
 

ขั้นตอนการบันทึกขอมูล ขั้นตอนการบันทึกขอมูล 

- แจงสถานศึกษาสั งกัดอื่นจัดส งขอมูล
นักเรียนในสังกัด และโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) พรอมบัญชีรายชื่อ 

- หากสถานศึกษาสังกัดอื่นประกาศเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหกรอกจํานวน
นักเรียนเปนเลขศูนยพรอมบันทึกขอมูล 

- ปรับปรุงและบันทึกขอมูลแลวยืนยันความ
ถูกตอง 

- การขอแกไขขอมูลภายหลังการบันทึกหรือ
ยืนยันขอมูลใหผูรับผิดชอบประสานกับ 
สถ. เพื่อขอยกเลิกการยืนยันขอมูล 

 

ขั้นตอนการบันทึกขอมูล 

- ตรวจสอบขอมูลเด็กเล็กในระบบหากไม
พบตัวตนใหนําขอมูลออกจากระบบ 

- กรณีมีเด็กเล็กมาสมัครเพิ่มใหจัดทําและ
ปดประกาศรายชื่อเด็กเล็ก 

- นําขอมูลเด็กเล็กที่มีตัวตนบันทึกและ
ปรับปรุงในระบบ 

- บันทึกขอมูลพื้นฐานอื่นๆ 
- ยืนยันความตองของขอมูล 
- การขอแกไขขอมูลภายหลังการบันทึกหรือ

ยืนยันขอมูลใหผูรับผิดชอบในระดับ อปท.
ประสานกับจังหวัดเพื่อขอยกเลิกการ
ยืนยันขอมูล 

 

ตรวจสอบความถูกตองและรายงานขอมูล 

- ตรวจสอบขอมูลนักเรียนในสังกัด หากไม 
พบตัวตนใหนําขอมูลออกจากระบบ 

- ตรวจสอบและยืนยันความตองถูกของขอมูล 
- สั่งพิมพรายงานขอมูลนักเรียน โดยใหผอ.สถานศึกษา

ลงนาม 
- จัดสงแบบรายงานใหสํานัก/กองการศึกษาเพื่อให 

ผอ.สํานัก/กองการศึกษา ปลัดอปท. และผูบริหาร 
อปท. ลงนามรับรองขอมูล 
 

- รายงานขอมูลเด็กโดยการบันทึกขอมูลเด็กเล็ก 
ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล 

 

ตรวจสอบความถูกตองและรายงานขอมูล 

ตรวจสอบความถูกตองและรายงานขอมูล 
• รร.สังกัดอื่น 

- ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล 
• รร.ในสังกัด 

- ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล 
- สั่งพิมพรายงานการยืนยันขอมูลภาพรวมของ

อปท.เพื่อให ผอ.สํานัก/กองการศึกษาปลัด อปท.
และผูบริหาร อปท.ลงนามรับรองขอมูล 

- จัดสงแบบรายงานใหจังหวัด 
• ศพด. 

-  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
- จัดพิมพรายงาน พรอมรับรองสําเนา 

ถูกตองจัดสงใหจังหวัด 
 

ตรวจสอบความถูกตองและรายงานขอมูล 

- แจงอปท.กําชับผูรับผิดชอบในการดําเนินการบันทึก
ขอมูลในระบบSIS และ CCIS ใหแลวเสร็จ โดยระบบ
จะปดการบันทึกในเวลาเที่ยงคืน 

- แจงอปท.กําชับใหผูรับผิดชอบ ทําการตรวจสอบ
ความซ้ําซอนของนักเรียนและเด็กเล็กวามีตัวตนอยู
จริง หรือไมมีตัวตนอยูจริง 

- สถจ.สุมตรวจสอบการบันทึกขอมูลนักเรียนและเด็ก
เล็กเปนระยะ ในชวงเวลาการเปดระบบเพื่อบันทึก
ขอมูล 

ตรวจสอบความถูกตองและรายงานขอมูล 

 

สถ. 

 

จังหวัด 

- ติดตามและตรวจสอบการกรอกขอมูลและการยืนยัน
ขอมูลในระบบSIS และCCISโดยจะตองดําเนินการให
แลวเสร็จ 

- รวบรวมและตรวจสอบแบบรายงานจากอปท. 
ที่ ผอ.สํานัก/กองการศึกษาปลัดอปท.และนายก 
อปท.ไดลงนามรับรองแลว และ กําชับใหอปท.สง
แบบรายงานผานจังหวัดเทานั้น ไดแก 

- แบบรายงานขอมูลจํานวนนักเรียนของรร.ใน
สังกัดอปท. 

- แบบรายงานการยืนยันขอมูลภาพรวมของอปท. 
- พิมพแบบรายงานจากระบบ SIS พรอมสําเนา

ถูกตอง ดังนี้ 
- แบบรายงานขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัด

การศึกษา รร.สังกัด อปท. 
-  แบบรายงานจํานวน อปท.ที่จัดการศึกษา 
- ยืนยันและจัดพิมพแบบรายงานขอมูลเดก็เล็ก

ของศพด.ในระบบCCIS พรอมสําเนาถูกตอง 
- รวบรวมรายงานทั้งหมดสง สถ. 

ตรวจสอบความถูกตองและรายงานขอมูล 
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 การเขาใชงานระบบสามารถเขาสูระบบงานได 2 ชองทาง ดังนี้ 

 ชองทางแรก ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบจากหนาเว็บไซตของ กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นไดที่ URL :www.dla.go.thในสวนของเมนู บริการ อปท.->ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ทองถิ่น(SIS) 

 

 

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

 

 เมื่อผูใชงานสามารถทําการเขาสูระบบงานไดแลว จะมีหนาจอในสวนของการทําการ login เขาสูระบบ  

 ทําการใสขอมูล Username และ Password ของหนวยงานที่สังกัด (อปท. / โรงเรียนในสังกัด 

อปท.) 

ขั้นตอนการกรอกขอมูลในระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น (SIS)  



 ทําการกดไปที่ปุม 

 เมื่อผูใชงานทําการ login 

หนาจอหลักของระบบขอมูลสารสนเทศทางศึกษาทองถิ่น

 ผูใชงานทําการตรวจสอบขอมูลผูใชงาน กอนท่ีจะไปดําเนินการจัดการขอมูลของระบบ วาเปนชื่อ

หนวยงานที่ สังกัดหรือไมโดยสามารถดําเนินการไดที่ แถบเมนูดานบนขวา ของระบบ
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การ  login เขาสูระบบ 

login เขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอหลักของระบบงาน ดังรูป

หนาจอหลักของระบบขอมูลสารสนเทศทางศึกษาทองถิ่น 

ผูใชงานทําการตรวจสอบขอมูลผูใชงาน กอนท่ีจะไปดําเนินการจัดการขอมูลของระบบ วาเปนชื่อ

หนวยงานที่ สังกัดหรือไมโดยสามารถดําเนินการไดที่ แถบเมนูดานบนขวา ของระบบ

ขอมูลผูใชงาน 
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เขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอหลักของระบบงาน ดังรูป 

 

ผูใชงานทําการตรวจสอบขอมูลผูใชงาน กอนท่ีจะไปดําเนินการจัดการขอมูลของระบบ วาเปนชื่อ

หนวยงานที่ สังกัดหรือไมโดยสามารถดําเนินการไดที่ แถบเมนูดานบนขวา ของระบบ 
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  เมื่อผูใชงานตองการออกสูระบบใหทําการเลือกไปที่   ระบบจะดําเนินการออกจาก
ระบบทันทีและจะกลับไปสูหนาแรกของระบบ 

 
 
 
 

 เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ของโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ที่ไมได สังกัด อปท. แตอยู

ในภารกิจที่ทาง อปท. แตละแหงตองดําเนินการรวมรวมขอมูลใหทําการเขาไปที่    

ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของฐานขอมูล

สารสนเทศ 
 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลสนเทศ 
 

จากนั้นใหดําเนินการเลือกโรงเรียนที่ตองการจะดําเนินการนําเขาขอมูล ตามแตละสังกัด ระบบจะทํา
การสรุปรายชื่อโรงเรียนตามแตละสังกัดขึ้นมา ใหทําการเลือกดําเนินการเปนรายโรงเรียน  

 
 
 
 

 
เมื่อผูใชงานดําเนินการ เลือกโรงเรียนเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอ

หลักของแตละโรงเรียนระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  
 

การออกจากระบบงาน 

การจัดการขอมูลของโรงเรียนในสังกัด อื่นๆ (อปท. เปนผูดําเนินการขอมูล)  

การเพิ่มขอมูล 
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หนาจอหลักขอมูล โรงเรียนสังกัดอ่ืน 

 

ขอมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

เมื่อผูใชงานดําเนินการ เพิ่มขอมูลในแตละโรงเรียนเปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึก

ขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 
 

 

 

 

เมื่อผูใชงานดําเนินการ เลือกโรงเรียนเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการเลือกไปที่รายการที่ตองการที่จะ

ทําการแกไขในหนาจอหลักของแตละโรงเรียนระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

การแกไขขอมูล 
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หนาจอหลักขอมูล โรงเรียนสังกัดอ่ืน 

 

เมื่อผูใชงานดําเนินการ แกไขขอมูลในแตละโรงเรียนเปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึก

ขอมูลได ดังนี้ 

  ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

  ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

      ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 เมื่อผูใชงานตองการเปลี่ยนรหัสผานของตนเอง ใหดําเนินการ ดังนี้ 

ทําการเลือกไปที ่   ระบบจะทําการเขาสูหนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

 

หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

การเปลี่ยนแปลงรหัส Password ระบบขอมูลสารสนเทศการศึกษาทองถิ่น 



1. ทําการใสขอมูลรหัสผานเดิม

2. ทําการใสรหัสผานใหมที่ตองการจะเปลี่ยน

3. ทําการยืนยันรหัสผานใหมที่ตองการจะเปลี่ยนอีกครั้ง

4. ทําการกดไปที่ปุม 
 

 
 
 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองส
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรป
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี ้
 

 
 

 

 กรณีจัดทําโครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดํา
ตองแนบ ไดแก โครงการ กํา
โครงการหนังสือแจงสวนราชการที่เก่ียวของ เปนตน

 บันทึกจัดหาพัสดุ แ
 สงเอกสารเบิกจายภายใน 
 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอบัญญัติผูเบิกสงรูปถาย

เอกสารที่เกี่ยวของประกอบการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 
 
 
 

 สงโครงการเอกสารตนเรื่องทั้งหมดใหกองคลังกอนวันที่จะใชเงินไมนอยกวา 
นอกจากกรณีเรงดวน

 จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ
เงิน 

 หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน
และสงเอกสารตามรายการดังนี้

- 
- 
- 
- 

 

๒. การดําเนินการโครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณ

๑. จัดทําโครงการตามขอบัญญัติ

๒. การยืมเงินโครงการ 

    คูมือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา
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ทําการใสขอมูลรหัสผานเดิม 

ทําการใสรหัสผานใหมที่ตองการจะเปลี่ยน 

ทําการยืนยันรหัสผานใหมที่ตองการจะเปลี่ยนอีกครั้ง 

  เพื่อบันทึกขอมูลรหัสผานใหม 

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
๒๕๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ

๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง 

โครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดําเนินการโครงการโดยเอกสารที่
ตองแนบ ไดแก โครงการ กําหนดการ ประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดํา
โครงการหนังสือแจงสวนราชการที่เก่ียวของ เปนตน 
บันทึกจัดหาพัสดุ แจงกองพัสดุและทรัพยสิน เพื่อดําเนินตามขั้นตอนตามระเบียบฯ
สงเอกสารเบิกจายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอบัญญัติผูเบิกสงรูปถาย
เอกสารที่เกี่ยวของประกอบการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 

สงโครงการเอกสารตนเรื่องทั้งหมดใหกองคลังกอนวันที่จะใชเงินไมนอยกวา 
นอกจากกรณีเรงดวน 

กยืมเงินตามแบบ/จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 

เนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินตามสัญญายืม 
และสงเอกสารตามรายการดังนี้ 

 บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่อง
 ใบเสร็จรับเงิน 
 ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน 
 กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด 

เนินการโครงการและการเบิกจายเงินงบประมาณ 

โครงการตามขอบัญญัต ิ
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ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน

วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.๒๕๓๕ และแกไข

การเบิกจายเงิน การฝาก
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

เนินการโครงการโดยเอกสารที่
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

เนินตามขั้นตอนตามระเบียบฯ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอบัญญัติผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและ 
เอกสารที่เกี่ยวของประกอบการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันทําการ 

สงโครงการเอกสารตนเรื่องทั้งหมดใหกองคลังกอนวันที่จะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทําการ 

หนดสงใชภายใน 30วันนับจากวันที่ไดรับ

นับจากวันที่ไดรับเงินตามสัญญายืม 

บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่อง 
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 หนังสือเชิญวิทยากร 
  หนังสือตอบรับจากวิทยากร 
 เอกสารการปฏิบัติงานของวิทยากร 
 ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงานโครงการ 
 ใบเสร็จรับเงิน 
 สําเนาบัตรประชาชนวิทยากร 
 บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม 

 
 
 

 ใบสําคัญรับเงิน 
 ผลการแขงขัน 
 รายชื่อนักกีฬาที่รวมแขงขันกีฬาแตละประเภทที่รับรางวัล หรือนักเรียนที่เขารวมการ

แขงขันกิจกรรมตางๆ 
 ภาพถาย/ลายเซ็นครบถวนตามโครงการ 
 บันทึกสงใชเงินยืม/พรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม 

 
 
 
 

 
 

 สงเอกสารตนเรื่องทั้งหมดพรอมคําสั่งใหกองคลังกอนจะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทําการ 
นอกจากกรณีเรงดวน 

 จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง 
 
 
 

 จัดทําบันทึกสงใชเงินยืม 
- สงเอกสารรายงานการเดินทางทั้งหมดพรอมใบสําคัญรับเงิน 
- ถายเอกสารตนเรื่องแนบ 

 
 
 

 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ และ 
เปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไวหรือไม 

จัดทําบันทึกยืมเงิน 

๓ การเบิกคาวิทยากร 

4. การเบิกเงินรางวัล 

๕. การยืมเงินคาลงทะเบียน/คาเดินทางไปราชการ 

ครบกําหนดสงใชเงินยืม 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๖๐๕๖ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที๓่) พ.ศ.๒๕๕๙ 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕ 

บรรณานุกรม 


