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ที่มา 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ตะเฆ่  เน่ืองจากการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่

ด ี ดังน้ัน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก ากับการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นไป

ด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย  ถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และผู้ปฏิบัตงิานไดท้ราบและเข้าใจการปฏิบัตงิาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับ

นโยบาย  วิสันทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมายขององค์กร  ในทิศทางเดียวกัน  และเป็นเคร่ืองมือในการก ากับ

พฤติกรรม  การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรให้เป็นแบบแผนเดียวกัน  อีกทั้งยังเป็นตัววัดประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัตงิานของพนักงานในกอง  และการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน  การให้ความดีความชอบ

การสง่เสริมการมีส่วนร่วม  การรับผิดชอบ  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

การจัดระเบียบให้กับองค์กร  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

และสง่เสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จึงออกคู่มือเป็น

แนวทางการปฏิบัตงิานราชการภายในหน่วยงาน  ตามลักษณะงานของแต่ละฝ่ายในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม   

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 ฝ่าย  ดังนี้ 

1. ฝ่ายบรหิารการศึกษา 

2. ฝ่ายสง่เสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

1. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดยีวกัน 

2. ผู้ปฏิบัตงิานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 

3. ผู้ปฏิบัตงิานทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร  เมื่อใด  กับใคร 

4. เพ่ือให้การปฏิบัตงิานสอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมายขององค์กร 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานไดทุ้กขั้นตอน 

6. เป็นเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานของพนักงานในองค์กร 

7. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตล่ะฝ่าย 

8. เป็นกรอบก าหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในกองการศึกษาฯได้อยา่งมีความสุข 

9. เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ 

10. เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนในเขตพืน้ที่ได้อย่างรวดเร็ว 

 

ขอบเขต 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้  ข้าราชการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  

รวมไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการ  มติ  หลักเกณฑ์  ค าสั่งตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายและการปฏิบัตงิานที่ครอบคลุม  ต้ังแต่ขัน้ตอนเร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนงาน 

 

ความรับผดิชอบ 

 การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานน้ัน ๆ โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตามโครงสร้าง

ของส่วนราชการดังน้ี 

 

 

 



 

          กรอบโครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

งานบริหารการศึกษา               งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. การบรหิารการศึกษา     1. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2. งานแผนงานและงบประมาณดา้นการศึกษา  2. งานกีฬาและนันทนาการ 

3. งานธุรการฝ่าย      3. งานโครงการดา้นสง่เสริมฯ 

4. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง     4. งานธุรการฝ่าย 

5. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. งานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จ านวน 11  ศูนย์ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนส าราญ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักตูมกา 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งนคร 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง 

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน 



 

ลักษณะงานที่ปฏิบัตแิละวิธีการปฏิบัตงิาน 

1. งานฝ่ายบรหิารการศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการและบริหารทั่วไป

สง่เสริมการจัดการศึกษาพิเศษรว่มในสถานศึกษา  สง่เสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  วางแผนพัฒนาด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  บริหารจัดการงานด้าน

ธุรการงานเอกสาร  และการประสานงานกับสว่นราชการต่าง ๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพ 

วิธีการปฏิบัตงิาน 

  จัดกิจกรรมให้มีการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและจัดอบรม

บุคลากรครูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณดา้นการศึกษา  ด าเนินงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  ข้อบังคับ  

และหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร

การศึกษา 

2. งานฝ่ายส่งเสรมิการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

สง่เสริมให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  พัฒนาสังคมด้านคุณภาพชีวิต  

สง่เสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ส่งเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ  เผยแพร่ผล

การด าเนนิงานเพ่ือความโปร่งใสรวดเร็ว  บรหิารจัดการด้านงานธุรการงานเอกสาร  และการประสานงานกับส่วน

ราชการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

วิธีการปฏิบัตงิาน 

ฝึกอบรมให้เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรม  

จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ส่ง

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับ

ทราบผ่านทางเว็บไซต์  ด าเนินงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หนังสือสั่งการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และด าเนนิงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสง่เสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

         ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  และวิธีการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการของ

เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษาฯ  เป็นไปดว้ยความมีระเบียบเรียบร้อย  ถูกต้อง  รวดเร็ว  และสอดคล้องกับข้อสั่งการ

ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  จึงออกคู่มอืปฏิบัตริาชการเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานราชการภายใน

กองการศึกษาฯ  ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยแบ่งการก าหนดแนวทางภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของแต่ละ

ฝ่าย  ทั้งน้ีให้น าหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้ก าหนดเป็นตัวประเมินความส าเร็จของงานในแต่

ละส่วนงาน  ต่อไป 

 ดังน้ัน  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ไดก้ าหนดกฎ  หลักเกณฑ์  เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ดังน้ี 

 

1. การก าหนดด้านงานสารบรรณการประชาสัมพันธ์เข้ารับการฝึกอบรมและงานอื่น ๆ 

1. การบันทึกผ่านเว็บไซต์  ประชาสัมพันธ์  ประกาศต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

การบันทึกผ่านเว็บไซต์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ให้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  และนักวิชาการ  โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายส่งมอบเอกสารที่

จะด าเนนิการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการได้

อย่างเรยีบรอ้ยต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีภาพผลการด าเนนิงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ทั้งก่อนด าเนินงาน  ระหว่างด าเนินงาน  และหลังเสร็จ

สิ้นการด าเนนิงาน 

2. การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 

2.1 ให้ทุกฝ่ายในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จัดส่งค าสั่ง  ประกาศ  หนังสือราชการ

ต่าง ๆ ให้งานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนนิการเพ่ือเก็บรักษา  อย่างน้อย 3 วันท าการ  ทั้งน้ีให้เป็นไป

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การเสนองานต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายสง่แฟม้ไว้ที่ตะเอกสารแล้วให้เจ้าหน้าที่ธุรการ  หรือเจ้าหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย  น าแฟ้มเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  หากเกิด

ข้อผิดพลาดให้ท าเครื่องหมายไว้  และแจ้งกลับไปยังส่วนที่เสนองานมา  เพ่ือแก้ไขและน าเสนอใหม่ 



 

2.3 ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ  หรือเจ้าหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายจากเจ้าหน้าธุรการเข้าตรวจหนังสือสั่งการ

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกวัน  อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง หากมีหนังสือส า คัญให้น าเรียน

ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพ่ือสั่งการต่อไป 

2.4 ให้แต่ละฝ่ายน าผลการปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

รายงานผลการปฏิบัตงิานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ต่อที่ประชุมประจ าเดอืนทุกเดอืน 

2.5 การเดินทางไปราชการให้ทุกคนเขียนใบขออนุญาตพร้อมค าสั่งในการขออนุญาตเดินทางไป

ราชการ   

2.6    การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของแต่ละบุคคล  โดยค านึงถึงความรู้ที่จะได้รับ  สถานะการเงินการคลัง  และรายงานผลการ

ฝึกอบรมให้ทราบภายหลังการเดนิทางกลับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

2.7 ให้ทุกฝ่ายด าเนนิการถอืปฏิบัตติามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดที่ได้สั่งการลงไป  

และให้ปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้  ให้

ด าเนนิการภายในระยะเวลา  3 วันท าการ 

2.8 ให้ทุกฝ่ายที่ประสงค์จะขอข้อมูลต่าง ๆ ของแตล่ะส่วนราชการอื่น ๆ ภายในองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่  ต้องประสานกับส่วนราชการน้ัน ๆ ก่อนล่วงหน้า  เพ่ือให้แต่ละฝ่ายที่ขอข้อมูลได้รับความสะดวก

จากข้อมูลน้ัน ๆ เพ่ือประกอบในการด าเนินงานของกองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรมด้วยความรวดเร็วและ

เรียบรอ้ย  เช่น  การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรอรับการประเมินต่าง ๆ 

2.9 การจัดท าควบคุมภายในของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของทุกปี  ให้ตรวจสอบและ

รายงานผูอ้ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ  และรวบรวมส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ทราบและด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

2.10 การจัดท าค าสั่งของกอง  ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลในสังกัดให้จัดท า

ค าสั่งเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้บุคคลน้ัน ๆ ทราบ  หากมีการปรับปรุงค าสั่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทราบ เพ่ือ

รายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติค าสั่งต่อไป 

2.11 การเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ  เช่น งานเฉลิมพระชนพรรษา  งานเฉลิมพระเกียรติของราชวงษ์ 

งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ให้ข้าราชการและพนักงาน

จ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองการศึกษาฯจัดชุดไว้  หากไม่ได้เข้าร่วมให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อ านวยการกอง

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทราบตอ่ไป 

2.12 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้าง  ถือปฏิบัติตามค าสั่งทุก

ค าสั่งที่ได้รับมอบหมายหนา้ที่ต่าง ๆ โดยเครง่ครัด 



 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การด าเนนิงานด้านเอกสารธุรการ  การประสานงาน  และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ต้องเป็นไป

ตามระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลที่จัดเก็บไว้

ในแฟม้หลังเสร็จสิ้นการด าเนนิงาน 

 

3. การดูแลความสะอาดและความเรยีบร้อย 

การดูแลความสะอาดและความเรียบรอ้ยภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเห่  รวมทั้งห้องน้ าตลอดจนการจัดสถานที่ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  ให้

แม่บ้าน  รับผิดชอบ  ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้งนี้เป็นไปตาม

ค าสั่งแบ่งงานก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ปัจจุบัน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บริหารได้

ตรวจสอบ 

 

2.การก าหนดด้านแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านการศึกษา 

1. ดา้นแผนงานโครงการ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว6056 ลงวันที่ 20  ตุลาคม 2559  เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 

2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาเสนอร่าง

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา  ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ

เสนอผู้บริหารสถานศึกษาประกาศใช้แผนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  และรวบรวมส่งให้กองการศึกษาฯด าเนิน

การบูรณาการเป็นแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ต่อไป 

1.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ให้น า

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา  และของกองการศึกษาฯบูรณาการเพ่ือเสนอเป็นร่างแผนพัฒนา

การศึกษาสี่ปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง

ตะเฆ่  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติประกาศใช้แผนภายในเดือน

เมษายนของทุกปี 



 

1.3 การจัดท าแผนด าเนินงานให้จัดส่งแผนด าเนินงานของแต่ละฝ่าย  ส่งให้กองแผน

และงบประมาณ  ภายในเดอืนกันยายนของทุกปีเพื่อด าเนนิงานจัดท าแผนด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

วังตะเห่ต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา  ที่ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2) มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ที่ด าเนินการ

ตามขั้นตอนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3) มีแผนด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ที่

ด าเนนิการตามขั้นตอนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การจัดท างบประมาณ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังน้ี 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาตามที่สถานศึกษาและกองการศึกษาฯขอสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ถ้าม)ี 

 

3. การด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานการจัดการแขง่ขันกีฬา  และการสง่นักกฬีาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  และกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2548 ดังน้ี  

1. จัดท าโครงการตามข้อบัญญัติ 

- กรณีจัดท าโครงการให้เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการก่อนด าเนินการโครงการโดย

เอกสารที่ ต้องแนบ  ได้แก่ โครงการ  ก าหนดการ  ประกาศ/ค าสั่งแ ต่ง ต้ัง

คณะกรรมการการด าเนนิงานโครงการ  หนังสือแจ้งส่วนราชการ เป็นต้น 

 



 

- บันทึกจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน  เพ่ือด าเนนิตามขั้นตอนตามระเบียบฯ 

- สง่เอกสารเบิกจ่ายภายใน 3 วัน หลังตรวจรับพัสดุ 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อบัญญัติผู้เบิกส่งรูปถ่าย/รายช่ือผู้ร่วมงานและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกจา่ยหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันท าการ 

2. การยืมเงินตามโครงการ 

- สง่โครงการเอกสารต้นเร่ืองทั้งหมด ให้กองคลังก่อนวันที่จะใช้เงินไมน้่อยกว่า 5 วันท า

การนอกจากกรณีเรง่ด่วน 

- จัดท าบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดท าสัญญายืมก าหนดส่งใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่

ได้รับเงิน  สัญญายืม  และสง่เอกสารตามรายการดังนี้ 

-บันทึกสง่ใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเร่ือง 

-ใบเสร็จรับเงิน 

-ภาพถ่าย/รายช่ือผู้ร่วมงาน 

-กรณีมีเงินเหลอืจ่ายจากโครงการบันทึกสง่ใช้เงินสด 

   3. การเบิกค่าวิทยากร 

   - หนังสือเชิญวิทยากร 

   - หนังสือตอบรับจากวิทยากร 

   - ภาพถ่าย/รายช่ือผู้ร่วมงานโครงการ 

   -ใบเสร็จรับเงิน 

   -ส าเนาบัตรประชาชนวิทยากร 

   -บันทึกสง่ใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเร่ืองสง่ใช้เงินยืม 

  4. การเบิกเงินรางวัล 

   - ใบส าคัญรับเงิน 

   - ผลการแข่งขัน 

   - รายช่ือนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่รับรางวัล  หรือนักเรียนที่เข้าร่วมการ

แข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 

   - ภาพถ่าย/ลายเซ็นครบถ้วนตามโครงการ 

   - บันทึกสง่ใช้เงินยืม/พร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเร่ืองสง่ใช้เงินยืม 

 

4. การยืมเงินค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางราชการ 

- จัดท าบันทึกยืมเงิน 



 

- ส่งเอกสารต้นเร่ืองทั้งหมดพร้อมค าสั่งให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไม่น้อยกว่า 5 วันท า

การ  นอกจากกรณีเรง่ด่วน 

- จัดท าสัญญายืมก าหนดส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง 

- ครบก าหนดส่งใช้เงินยืม 

- จัดท าบันทึกส่งใช้เงินยืม 

- สง่เอกสารรายงานการเดนิทางทั้งหมดพร้อมใบส าคัญรับเงิน 

- ถ่ายเอกสารต้นเร่ืองแนบ 

 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีการรายงานผลการปฏิบัตงิานการด าเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ  และ

เป็นไปตามแผนการด าเนนิงานที่วางไว้หรือไม่ 

 

4. งานการศึกษาปฐมวัย  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล 

(2)  งานประสานงานการด าเนนิงานในดา้นต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บรกิารดา้นการศึกษา 

(4)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

(5)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

(6)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บรกิารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(7)  งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

(8)  งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานส่งเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรม  มีหนา้ที่เกี่ยวกับ   

(1)  การสง่เสริมกจิการศาสนา 

(2)  การสง่เสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(3)  การสง่เสริม  รักษา   และด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(1)  การสง่เสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล 

(2)  การจัดแขง่ขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล 

(3)  การสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันในระดับต่าง ๆ 

(4)  การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

                    (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริม

พัฒนาการ  การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุต้ังแต่  2 – 5 ปี  ให้มีความพร้อม  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม

และสติปัญญา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้ังกระจายอยูท่ั่วประเทศ  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดต้ังสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย  ได้แก่  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน

อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม)  ด าเนนิการในวัด/มัสยิด  และส านักงาน  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

(สปช.) ด าเนินการในโรงเรียน  โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นเอง  ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542  มาตรา 18 และมาตรา 4  ปัจจุบันทั่วประเทศมีอยูป่ระมาณกว่า 19,000  แห่ง 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คือ  การให้บริการ  การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับ

การพัฒนา  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละ

คน  ดังน้ัน  ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ  สอดคล้องกับ

สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึน้ต่อไป  ตามระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษาโดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่า 230 วัน โดยมีการให้บรกิารต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การให้บรกิารสง่เสริมสนับสนุนเด็กเล็ก  ได้แก่  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง  เคร่ืองนอน  

อาหารเสริม (นม) วัสดุสื่อ  อุปกรณ์การศึกษา  และวัสดุครุภัณฑ์  การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี  โดยบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณะสุข  บริการอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม  เช่น  เป็นศูนย์ 3 วัย

หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 

2. การให้บริการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์  และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก  

อายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  หรือใกล้เคียงได้ตามศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. จัดประสบการณ์  และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้  ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบทั้ง 4 

ด้าน  คือด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ให้เหมาะสมตามวัย  ศักยภาพของเด็กแต่ละคน  

ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร 

 



 

4. กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน  หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้

ตามปกติให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน  15  วัน  หากเป็นเหตุพิเศษ

ที่เกิดขึน้จากภัยพิบัติสาธารณะ  ให้ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน  30 

วัน โดยให้ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือ  และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่ส่ังปิด 

การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผู้ดูแลเด็กเป็นไปตามสัดส่วน (ครู:นักเรยีน) 1:10  หากมีเศษต้ังแต่ 10  คนขึ้นไป  ให้เพ่ิม

ครูผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 คน  โดยจัดการศึกษาห้องละ 20 คน  ส าหรับอัตราผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  และต าแหน่งอื่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดให้มไีด้ตามจ านวนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับฐานะการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนน้ให้การเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก  การให้ความรักความอบอุ่น  

สง่เสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  ให้เกิดวุฒภิาวะทางกาย  อารมณ ์ สังคม  และสติปัญญาให้ไดรั้บการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยน้ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กมพัีฒนาการที่

ครอบคลุม  ดา้นร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ดังนี้ 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี 

2. กล้ามเนือ้ใหญ่และกลา้มเนือ้เล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคลอ่งแคลว่และประสานสัมพันธ์กัน 

3. มีสุขภาพจิตดแีละมีความสุข 

4. มีคุณธรรม  จริยธรรมและมจีิตใจที่ดีงาม 

5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  รักการออกก าลังกาย 

6. ช่วยเหลอืตนเองให้เหมาะสมกับวัย 

7. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชกิของสังคมในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

10. มีความสามารถในการคิดและการแกป้ัญหาเหมาะสมกับวัย 

11. มีจนิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 



 

บทเฉพาะกาล 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้างในสังกัด  กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามคู่มือฉบับน้ี  

โดยให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  พิจารณา  ตรวจสอบ  ติดตาม  ก ากับดูแล  

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ฉบับนี้  และระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง  ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่น   
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1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 

2548 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0816.2/ว6056 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 ตุลาคม 

2559 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

และแก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง

นักกฬีาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2553 

10. ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

หน้า 

ที่มา              1 

วัตถุประสงค์             2 

ขอบเขต             2 

ความรับผิดชอบ             2 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      3 

 -งานฝา่ยบรหิารการศึกษา 

 -งานฝา่ยสง่เสริมการศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและการปฏิบัตงิาน          4 

การก าหนดด้านงานสารบรรณ           5 

 -การบันทึกผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ประกาศต่าง ๆของส่วนราชการ 

 -การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 

 -การดูแลความสะอาดและความเรียบรอ้ย 

การก าหนดด้านแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านการศึกษา       7 

การด าเนนิการโครงการและการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ        8 

งานการศึกษาปฐมวัยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       10 

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม          11 

งานกีฬาและนันทนาการ            11 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          12 

ภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        13 

บทเฉพาะการ             14 

บรรณานุกรม             15 

 

 

 

 



 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
 

 

 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่   

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 


