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การจัดทําคูมือการปฏบิัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เนื่องจากในปจจุบันองคการบริหาร

สวนตําบลชีวาน  มีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน  มีบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน  การอยูรวมกันของบุคลากรใน
องคกรเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรเจริญกาวหนาไปในทิศทางท่ีดี  ดังนั้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับการ
ปฏิบัติงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจการ
ปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองใหสอดคลองกับนโยบาย  วิสัยทัศน  ภารกิจ และเปาหมายขององคกร 
ในทิศทางเดียวกัน  และเปนเครื่องมือในการกํากับพฤติกรรม การอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรใหเปนแบบแผน
เดียวกัน  อีกท้ังยังเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร  และการ
พิจารณาเลื่อนคาตอบแทน  การใหความดีความชอบ  การสงเสริมการมีสวนรวม  การรับผิดชอบ  การปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการกําหนดมาตรฐานการจัดระเบียบใหกับองคกร  การสราง
คุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร  และการสรางขวัญและกําลังใหแกพนักงานเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  การปลูกจิตสํานึกในการรักองคกร   องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  จึงจัดทํา
คูมือแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ดังนี้ 

 

1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  มีการแบงสวนราชการภายในเปน  7  งาน  ดังนี้ 
    1.1  งานบริหารท่ัวไป 
    1.2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.3  งานนโยบายและแผน 
    1.4  งานกฎหมายและคดี 
 1.5  งานบริหารงานบุคคล 
 1.6  งานเทศกิจ 
 1.7  งานสาธารสุข 
 

2. กองคลัง   มีการแบงสวนราชการภายในเปน  4  งาน  ดังนี้ 
    2.1  งานการเงิน 
    2.2  งานบัญชี 
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 
3. กองชาง  มีการแบงสวนราชการภายในเปน  4  งาน  ดังนี้ 
    3.1  งานกอสราง 
    3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3  งานผังเมือง 
    3.4  งานประสานสาธารณูปโภค 

 (บทนํา) 
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4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการแบงสวนราชการภายในเปน  3  งาน  ดังนี้ 
    4.1  งานบริหารการศึกษา 

4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    4.3  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

5.  กองสวัสดิการสังคม  มีการแบงสวนราชการภายในเปน  3  งาน  ดังนี้ 
     5.1 งานสวัสดิการสังคม 

5.2 งานสังคมสงเคราะห 

5.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 
 
 
 

    
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

1.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน     
2.  ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง 
3.  ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร  เม่ือใด  กับใคร 
4.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร 
5.  เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 
6.  เปนเครื่องมือในการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร 
7.  เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ 
8.  เปนกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในองคกรไดอยางมีความสุข 
9.  เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมใหแกพนกังานในองคกร 
10.  เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว   
 

 
 
 
 
  การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงาน

จางท่ัวไป  รวมไปถึงพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัด 
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ใหสอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ  มติ หลักเกณฑ
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบางวันท่ีมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการและวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนงานนั้น   

 (วัตถุประสงค) 
 

 (ขอบเขต) 
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กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 
( นักบริหารงาน อบต.) 

รองปลัด อบต. 
( นักบริหารงาน อบต. ) 

 ( ความรับผิดชอบ  ) 
 

สํานักงานปลัด อบต. 

( นักบริหารงานท่ัวไป ) 
1. งานบริหารท่ัวไป  
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานปองกันและบรรเทา               
    สาธารณภยั 
4. งานแผนและนโยบาย 
5. งานกฎหมายและคด ี
6. งานเทศกิจ 
7. งานสาธารณสุข 
 

 

 

       

 

กองคลัง 

( นักบริหารงานการคลัง  ) 
1. งานการเงิน 

2. งานบัญชี 

3. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได   

4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
          

 

กองชาง 

( นักบริหารงานชาง  ) 
1. งานกอสราง  

2. งานออกแบบและควบคมุ   

    อาคาร 

3. งานผังเมือง 

4. งานประสานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
   ( นักบริหารงานการศึกษา  ) 

1. งานบริหารท่ัวไปการศึกษา 

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา    

    วัฒนธรรม 

3. งานกิจการโรงเรียน 

กองสวัสดิการสังคม      

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ) 
1. งานสวัสดิการสังคม 

2. งานสังคมสงเคราะห 

    วัฒนธรรม 

3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา 

   สตร ี
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องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑเพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
ราชการใหเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลองกับขอสั่งการของผูบังคับบัญชา 
ใหสวนราชการทุกสวนราชการ ถือปฏิบัติโดยแบงการกําหนดแนวทางภายใตการกํากับดูแลและรับผิดชอบของ
แตละสวนราชการ  ท้ังนี้ใหนําหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนี้กําหนดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงานในแตละสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ตอไป 
  การกําหนดหลักเกณฑใหพนักงานในองคกรไดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนั้น  โดยมีหนังสือ
สั่งการ ขอระเบียบ กฎหมาย กํากับเปนแนวทางปฏิบัติใหถูกตองอยูแลว  สําหรับการกําหนดหลักเกณฑตาม
คูมือกําหนดข้ึนเพ่ือนํามาเปนแนวทางการถือปฏิบัติใหเปนแบบแผนเดียวกันดวยความยุติธรรม  โดยคํานึงถึง
ประโยชนขององคกรและทางราชการเปนหลักท่ีตองคํานึงถึงเปนสําคัญ  ดังนี้  
 

  
 
   
 

 

ใหขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล      
ชีวาน  แตงกายดวยความสุภาพ  เรียบรอยเปนไปตามประเพณีนิยม   โดยกําหนดดังนี้ 
  1.1  วันจันทร  แตงกายดวยเครื่องแบบชุดกากี 
  1.2  วันอังคาร  แตงกายดวยชุดสุภาพ 
  1.3  วันพุธ  แตงกายดวยชุดสุภาพ 
  1.4  วันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดผาไทยพ้ืนถ่ิน/หรือชุดสุภาพ 
  1.5  วันศุกร  แตงกายดวยชุดสุภาพ 
  หรือถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติครม. ท่ีสั่งการนอกเหนือจากนี้ใหถือปฏิบัติ
ตามนั้น 

การมาทํางาน ( เวลาทําการ/เวลาปฏิบัติราชการ 08.30 – 16.30 น. ) 
ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ตองมาลงเวลาการปฏิบัติราชการ ไมเกิน  

08.30 น. และเขาปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีตั้งกําหนดเปนประจํา  และ ไมกลับกอนเวลา 16.30 น. 
การปฏิบัติราชการผูบังคับบัญชาอาจมอบหมายใหมาปฏิบัติงานกอนเวลาหรือหลังเวลาท่ี 

กําหนด  หรือในวันหยุดทําการ ในกรณีท่ีมีงาน/ภารกิจสําคัญ เรงดวน หรือท่ีทางราชการมอบหมาย 
วันทําการ  หมายถึง  วันจันทร – วันศุกร วันหยุดทําการ หมายถึง วันเสาร – อาทิตย และ 

หมายรวมถึงวันหยุดตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

 ( ขั้นตอนการปฏิบตังิาน  ) 
 

1. การแตงกาย / การมาทํางาน 
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2.1 ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวด             

วาดวยการลา 
2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 
2.3 พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.  

2535 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
 

การลาแบงออกเปน 11 ประเภท คือ  

1. การลาปวย  ปละไมเกิน 60 วันทําการ 

 – กรณีจําเปนผูมีอํานาจสามารถใหลาไดอีกไมเกิน 60 วันทําการ  

 - เสนอใบลา กอน/ในวันลา  

 - ลาตั้งแต 3 วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทย (กรณีมีความประสงคลาปวยเพ่ือรักษาตัว) 

 - แมไมถึง 3 วัน แตผูมีอํานาจฯ จะสั่งใหมีใบรับรองแพทย/ใบรับการตรวจจากแพทยก็ได  

2. การลาคลอดบุตร  

- สามารถลาไดไมเกิน 90 วัน/ครั้ง  

- ไมตองมีใบรับรองแพทย  

- ตองเสนอใบลา กอน/ในวันลา  

- สามารถลาวันท่ีคลอด/กอนวันท่ีคลอดก็ได  

- ถาลาแลวไมไดคลอดใหถือวาวันท่ีหยุดไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว  

- การลาคลอดท่ีคาบเก่ียวกับลาประเภทอ่ืนซ่ึงยังไมครบ ใหถือวา ลาประเภทอ่ืนสิ้นสุดและให

นับเปน วันเริ่มลาคลอดบุตร  

3. การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  

- ลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย  

- ลาไดครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ  

- เสนอใบลา กอน/ในวันลาภายใน 90 วัน  

2. การลา    
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4. การลากิจสวนตัว 

 - ลาไดปละไมเกิน 45 วันทําการ  

 - ปแรกท่ีเขารับราชการ ลาไดไมเกิน 15 วัน 

 - ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (ตอจากลาคลอดบุตร) ลาไดไมเกิน 150 วันทําการ  

 - การเสนอใบลา ตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะสามารถหยุดได  

 - หากมีราชการจําเปน : สามารถเรียกตัวกลับได  

 

5. การลาพักผอน  

- สามารถลาไดปละ 10 วันทําการ  

- สามารถสะสมไดไมเกิน 20 วันทําการ  

- สามารถสะสมไดไมเกิน 30 วันทําการ (รับราชการ 10 ปข้ึนไป)  

- ถาบรรจุไมถึง 6 เดือน : ไมมีสิทธิ์  

- หากเสนอใบลาตองไดรับอนุญาตกอนจึงหยุดได  

- ถามีราชการจําเปน : สามารถเรียกตัวกลับได  

หลักเกณฑการลาพักผอน 

 มีสิทธิลาพักผอนในปหนึ่งได  10  วันทําการ 

             การลาพักผอนขาราชการ  ลูกจางประจํา  มีสิทธิลาพักผอนในปหนึ่งได  10  วันทําการ  ผูไดรับการ

บรรจุครั้งแรก หรือบรรจุกลับเขารับราชการในปงบประมาณใดไมถึง  6 เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอนใน

ปงบประมาณนั้น 

    ผูท่ีรับราชการติดตอกันมาไมถึง  10  ป  สะสมวันลาได  แตวันลาสะสมกับวันลาพักผอนในป

ปจจุบันรวมกันแลวตองไมเกิน  20  วันทําการ   

       ผูท่ีรับราชการติดตอกันมา  10  ป  ข้ึนไปสะสมวันลาได  แตวันลาสะสมกับวันลาพักผอนในป

ปจจุบันรวมกันแลวตองไมเกิน  30  วันทําการ   

 

6. การลาอุปสมบท/ประกอบพิธฮัีจย กรณีไมเกิน 120 วัน  

- ตองไมเคยลาประเภทนี้มากอน  

- รับราชการไมนอยกวา 1 ป  

- การเสนอใบลา กอนอุปสมบท หรือเดินทางไมนอยกวา 60 วัน  

- อุปสมบท หรือเดินทางภายใน 10 วัน  
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- เสร็จแลว รายงานตัวภายใน 5 วัน  

- หากลาแลวขอถอนวันลา ถือวาวันท่ีหยุดไปเปนวันลากิจสวนตัว  

 

7. การเขารับการตรวจเลือก/เตรียมพล เขารับการตรวจเลือก : เพ่ือรับราชการเปนทหารกอง

ประจาํการ  

- ใหรายงานผูบังคับบัญชากอนไมนอยกวา 48 ชม. เขารับการเตรียมพล : เขารับการระดม 

พล ตรวจสอบพล ฝกวิชาการทหาร ทดสอบความพรั่งพรอม  

- รายงานผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชม. นับแตรับหมายเรียก ลาไดตามระยะเวลาของภารกิจ 

ในหมายเรียก เสร็จภารกิจใหกลับภายใน 7 วัน (ตอไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน)  

 

8. การลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  

- ไดรับเงินเดือนไมเกิน 4 ป ตอไดรวมไมเกิน 6 ป  

- พนทดลองงานแลว  

- เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  

- ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ตองรับราชการมาไมนอยกวา 1 ป ลาศึกษาตอในประเทศ (กรณี 

ใหไดรับเงินเดือน)  

- หลักสูตรท่ีไมสูงกวาปริญญาตรี สามารถลาไดมีกําหนดเทากับระยะเวลาของหลักสูตร  

- หลักสูตรปริญญาโท สามารถลาได 2 ป  

- หลักสูตรปริญญาเอก สามารถลาได 4 ป  

หมายเหตุ : สามารถขยายเวลาศึกษาไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้ง  

หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา  

- สาขาวิชา/ระดับการศึกษา : สอดคลองเปนประโยชนกับงาน/มาตรฐานกําหนดตําแหนง  

- ตองพนจากการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว  

- กรณีท่ีเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมฯ จะตองกลับมาปฏิบัติราชการแลวเปนเวลาไม 

นอยกวา 1 ป  

- ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา และรับราชการติดตอมาแลว 

เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  

- ตองทําสัญญากับสวนราชการเจาสังกัดวาจะกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวา 

ระยะเวลาท่ี ใชในการศึกษาเพ่ิมเติม   หรือปฏิบัติการวิจัยแลวแตกรณี  

- ทําสัญญาชดใช (ศึกษา/ฝกอบรม ตางประเทศ : เวลา 1 เทา) (ศึกษาในประเทศ : เวลาไม 

นอยกวา 1 เทา)  
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9. การลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ การลาไปปฏิบัติงานฯ มี 2 ประเภท ไดแก  

ประเภทท่ี 1  

- องคการฯ ซ่ึงไทยเปนสมาชิก และถึงวาระตองสง  

- รัฐบาลไทยมีขอผูกพันท่ีจะตองสงฯ ตามความตกลงระหวางประเทศ  

- ไปศึกษา/ปฏิบัติการวิจัย ตองรับราชการมาไมนอยกวา 1 ป  

- สงเพ่ือพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตามความตองการรัฐบาลไทย  

ประเภทท่ี 2 - นอกเหนือจากประเภทท่ี 1  

10. การลาติดตามคูสมรส เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปน ขาราชการ หรือพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ  

- ลาไดไมเกิน 2 ป  

- ตอไดอีก 2 ป รวมไมเกิน 4 ป  

- ถาเกินใหลาออก ไมไดรับเงินเดือนระหวางลา ผูมีอํานาจจะอนุญาตใหลาครั้งเดียว 

หรือหลายครั้งก็ได และคูสมรสตองอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการติดตอกัน ครบกําหนด 4 ป ไมมีสิทธิลา ยกเวนคู

สมรสกลับมาแลวและไดรับคําสั่งใหไปอีก  

11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหต ุ

ปฏิบัติราชการในหนาท่ี ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ีจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ  

- ลาไปฟนฟูดานอาชีพไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลา แตไมเกิน 12  

เดือน ขาราชการท่ีไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  

- ลาไปฟนฟูดานอาชีพไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลา แตไมเกิน 12  

เดือน จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา หรืออนุญาตพรอมแสดงหลักฐาน

เก่ียวกับ หลักสูตรท่ีประสงคจะลา และเอกสารท่ีเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต  

 

สรุปสิทธิการลาของพนักงานจาง พนักงานจางท่ัวไป พนักงานจางตามภารกิจ  

๑. ลาปวย ไมเกิน ๑๕ วันทําการ ไดคาตอบแทน  

 - ระยะเวลาการจาง ๑ ปไมเกิน ๑๕ วัน 

                               - ระยะเวลาการจาง ๙ เดือน ลาไดไมเกิน ๘ วัน  

                               - ระยะเวลาการจาง ๖ เดือน ลาไดไมเกิน ๖ วัน  

- ระยะเวลาการจาง ต่ํากวา ๖ เดือน ลาได ไมเกิน ๔ วัน -ลาปวย ไมเกิน ๖๐ วันได 

คาตอบแทน การลาปวยเกิน ๓ วัน ตองมีใบรับรองแพทยสงพรอมใบลาดวย ยกเวนผูมีอํานาจใหลาจะ

เห็นสมควรเปนอยางอ่ืน  
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๒. ลาพักผอน ปละ ๑๐ วัน  ไดคาตอบแทน  

๓. ลาคลอดบุตร ไมเกิน ๙๐ วันไดคาตอบแทนไมเกิน ๔๕ วัน เวนป แรกทํางานไมครบ ๗  

เดือน  ตอเนื่องไดอีก ๓๐ วันทําการรวมในลากิจ  

                    ๔. ลาบวช ไมมีสิทธิลาบวช  

- อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบล  

- ลาบวช ไมเกิน ๑๒๐ วัน ไดคาตอบแทน เวนปแรกลาได แตไมได คาตอบแทน  

**ระหวางลาการลาและการจายคาตอบแทนนอกเหนือจากท่ี กําหนดนี้ใหอยูในดุลยพินิจของนายกฯ** 

           **การสงใบลาทุกครั้งตองผานทางหัวหนางานตามสายบังคับบัญชาตามข้ันตอนกอนสงฝายงานบุคลากร**  

1.  ลากิจ, ลาพักผอน ตองสงใบลาลวงหนา  3 วัน  

2.  ลาปวยเกิน  3  วัน  ตองมีใบรับรองแพทยแนบกับใบลา (นับวันหยุดราชการรวมดวย) 

         3.  ลากิจ  ลาพักผอนติดวันหยุดนักขัตฤกษหลายวันตองชี้แจงเหตุผล 

         4.  ลาปวยเม่ือมาปฏิบัติงานตามปกติตองสงใบลาทันที 

         5.  ขาราชการ , ลูกจางประจํา  ลาปวยติดตอกันมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปหนึ่งได           

60-120  วันทําการ 

         6.  ขาราชการ , ลูกจางประจํา  ลากิจโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาปหนึ่งไมเกิน  45  วัน  

7.  ขาราชการ , ลูกจางประจํา  ลาปวย  ลากิจ  เกิน 6  ครั้ง  ในรอบครึ่งปงบประมาณจะ 

ไมไดการพิจารณาข้ึนข้ันเงินเดือน ใหอยูในอํานาจของผูบังคับบัญชาพิจารณา 

8.  ลูกจางประจํามาปฏิบัติงานสายเกิน  6  ครั้ง  จะไมไดรับการพิจารณาข้ึนข้ันเงินเดือน ให 

อยูในอํานาจของผูบังคับบัญชาพิจารณา 

         9.  ขาราชการฯ  ท่ีไดลาคลอดบุตร  90  วัน (นับวันหยุดราชการรวมดวย)  โดยไดรับ

เงินเดือน  มีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง  จากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน  150  วัน  โดยไมมีสิทธิ

ไดรับเงินเดือนระหวางลา 

 
  
 

 
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตและการรักษารถยนตของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   
   “รถยนตสวนกลาง” หมายถึง  รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการอันเปน

สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลบางวัน และใหหมายรวมถึงรถยนตท่ีใชในการบริการประชาชนหรือใชใน 
 

3. การใชรถยนตสวนกลาง  
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หนาท่ีสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เชน  รถพยาบาลฉุกเฉิน รถยนตดับเพลิง รถยนต
บรรทุกน้ํา  รถยนตบรรทุกอเนกประสงค  และเครื่องจักรกลตาง ๆ  

 “ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  หรือผูท่ี 
ไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน      

  “การใชรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ” ใหใชเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ดังนี้ 

1.  เพ่ือกิจการงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน   
2.  เพ่ือกิจการงานของสวนราชการตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน   
3.  เพ่ือกิจการงานศูนย อปพร, กูชีพ กูภัย ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีใช 

หรือสนับสนุนงานและสงเสริมกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กูชีพ  กูภัย 
4.  เพ่ือกิจการในการบริหารราชการของสวนราชการอ่ืน  หรือบุคคลภายนอกตามท่ี 

ไดรับการรองขอ และไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ 
   5.  เพ่ือใชในการบริการประชาชนในพ้ืนท่ี เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนหรือเฉพาะกิจ
โดยใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ ท้ังนี้ใหคํานึงถึงสถานการณคลังขององคการบริหารสวน
ตําบลในการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง  การซอมแซม การบํารุงรักษารถ และใหเปนไปดวยความเสมอภาค 
   6.  เพ่ือใชในกิจเฉพาะตามลักษณะการใชงานของสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลชีวาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือนอกเขตตามท่ีไดรับการรองขอ และใหไดรับอนุญาตจาก
ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใชรถ 

   7.  การรับผิดชอบรถยนตสวนกลางของแตละสวนราชการใหมอบหมายเปนคําสั่ง  
    

การขออนุญาตใชรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  
1.  การใชรถยนตสวนกลางใหใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวม 

ขององคการบริหารราชการสวนตําบลชีวานเทานั้น และหากจะใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตองคการ
บริหารสวนตําบลชีวาน ใหผูใชงานขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) 

2.  ผูใชงานรถยนตสวนกลางตองบันทึกการใชรถยนตสวนกลางทุกครั้งท่ีมีการใช 
รถยนต (แบบ 4)  โดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลตองคอยติดตามการบันทึกการใชรถยนตสวนกลางใหเปน
ปจจุบัน พรอมรายงานพัสดุเพ่ือเสนอผูบริหารทราบภายในวันท่ี  1  ของเดือนถัดไป 
   3.   สําหรับรถเฉพาะกิจ (รถฉุกเฉิน) ใหใชสําหรับการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น  และใหผูใชงานจัดทําการบันทึกการใชงานตามแบบท่ีกําหนด และ
รายงานผลการดําเนินงานรายงานตองานพัสดุเพ่ือเสนอใหผูบริหารทราบภายในวันท่ี  1  ของเดือนถัดไป 
     4.   การใชรถยนตใหพนักงานขับรถเปนผูขับข่ี  ยกเวนในขณะนั้นจําเปนตองใชรถ
และไมมีพนักงานขับรถ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหผูขออนุญาตเปนพนักงานขับรถรับผิดชอบการใช
รถในการปฏิบัติราชการ ยกเวนมีคําสั่งเปนการเฉพาะกรณี 
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5.  การใชรถยนตของสวนราชการอ่ืน หรือบุคคลภายนอกท่ีประสงคจะใชรถยนต 
เพ่ือติดตอราชการหรือกิจการท่ัวไป เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนหรือเฉพาะกิจ ใหผูขอใชจัดทําเปนหนังสือขอใช
รถ และตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งใชกอนนํารถไปใชงาน 

6.   หลังจากเสร็จสิ้นการใชรถเม่ือกลับเขามาแลว ใหนํากุญแจเก็บไวท่ีสถานท่ีเก็บ  
และสงเลขไมล ใหผูรับผิดชอบรถยนตสวนกลางและตรวจสอบสภาพรถใหพรอมสําหรับการใชงานไดดีอยูเสมอ
และพรอมท่ีจะใชงานในครั้งตอไป 

 7.  ภายในวันท่ี  1  ของเดือนถัดไป ผูรับผิดชอบการใชรถยนตขององคการบริหาร 
สวนตําบลชีวาน ตองนําสงเอกสารประกอบการใชรถยนตใหแกงานพัสดุเพ่ือตรวจสอบและรายงานผูบริหาร
ตอไป 

การเก็บรักษาและดูแลซอมบํารุงรักษารถยนตขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
1.   ผูรับผิดชอบดูแลรถยนตตองทําความสะอาดรถยนตในความรับผิดชอบให 

สะอาดอยูเสมอพรอมในการใชงานในครั้งตอไป 
2.   ผูรับผิดชอบดูแลรถยนตหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตองทําความสะอาดรถยนตท่ี 

อยูในความรับผิดชอบ  อยางนอยสัปดาหละ  1  ครั้ง   
3.   การบํารุงรักษายนต  เชน  การเติมหรือเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง  น้ํามันเบรก  ไส 

กรองน้ํามันเครื่อง  แบตเตอรี่  เปนตน  ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบและรายงานพัสดุ  เพ่ือทําเดินการซอมบํารุง
ตามระยะการใชงานรถยนตและขออนุมัติผูบริหาร 
 
 
 

 
 
 
1.  การบันทึกผานเว็บไซต ประชาสัมพันธ ประกาศตาง ๆ  ของสวนราชการ 
การบันทึกผานเว็บไซต  สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ใหอยู 

ในความรับผิดชอบของผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีแตละสวนราชการสงมอบเอกสาร
ท่ีจะดําเนินการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการบันทึกผานระบบอิเล็กทรอนิกสกอนอยางนอย  3 วันทําการ  
เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดดําเนินการไดอยางเรียบรอยตอไป 
 

2.  การจัดเก็บเอกสารดานงานสารบรรณ 
2.1 ใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  จัดสงคําสั่ง   

ประกาศ  หนังสือราชการตาง ๆ ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการเพ่ือเก็บรักษา อยางนอย 
3 วันทําการ  ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 
 

 4.  ดานงานสารบรรณ  การประชาสัมพันธ เขารับการฝกอบรม  
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2.2. การเสนองานตาง ๆ  ใหทุกสวนสงแฟมไวท่ีโตะเอกสาร แลวใหเจาหนาท่ี 

ธุรการ หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย นําแฟมออกมาตรวจความถูกตองแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ข้ัน หากเกิดขอผิดพลาดใหทําเครื่องหมายไว และแจงกลับไปยังสวนราชการท่ีเสนองานมา  เพ่ือแกไขและ
นําเสนอใหม 
   2.3  ใหเจาหนาท่ีธุรการกลางและของแตละสวนราชการท่ีไดรับมอบหมาย เขา
ตรวจหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หากมีหนังสือสําคัญให
นําเรียนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทราบ เพ่ือสั่งการตอไป และใหตรวจสอบในเมนูขาวประจําวันในเว็บไซต
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แลวพิมพขาวท่ีคิดวามีสวนสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลมาปด
ประกาศ 

2.4.  ใหสวนราชการทุกสวนนําผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามขอสั่งการ 
ของผูบังคับบัญชารายงานตอท่ีประชุมประจําเดือนทุกเดือน 
 

2.5.  การเดินทางไปราชการใหทุกคนเขียนคําขออนุญาตในการเดินทางไปราชการ 
ทุกครั้ง  ยกเวนเดินทางไปราชการตางจังหวัดตามหนังสือสั่งการใหใชบันทึกขออนุญาตพรอมคําสั่งในการ
อนุญาตเดินทางไปราชการ  
   2.6  การเขารับการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ให เปนไปตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความรูท่ีจะไดรับ สถานะการเงินการคลัง 
และรายงานผลการฝกอบรมใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับพรอมท้ังทําแบบแสดงเจตจํานงในการเขารับ
การฝกอบรมหากโครงการหรือหลักสูตรนั้นมีคาลงทะเบียนและรายงานผลใหผูบริหารทราบและจัดสงให
เจาหนาท่ีฝายบุคคลเก็บรวบรวมเปนองคความรูตอไป 
   2.7.  ใหทุกสวนราชการดําเนินการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาอยาง
เครงครัดท่ีไดสั่งการลงไป และใหปฏิบัติงานรวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไมได
กําหนดระยะเวลาไว ใหดําเนินการภายในระยะเวลา 3 วันทําการ และใหทุกสวนราชการถือเปนเรื่องสําคัญ   
   2.8  ใหทุกสวนราชการท่ีประสงคจะขอขอมูลตาง ๆ  ของแตละสวนราชการอ่ืน ๆ 
ภายในองคการบริหารสวนตําบลชีวาน โดยใหสวนราชการท่ีประสงคจะขอขอมูลตองประสานกับสวนราชการ
นั้น ๆ กอนลวงหนา และสวนราชการท่ีใหขอมูลไดตองดําเนินการใหขอมูลใหชัดเจน  ถูกตอง  ตามหลักฐานท่ี
อยูในความรับผิดชอบ และใหแตละสวนราชการท่ีรับผิดชอบไดรับความสะดวกจากขอมูลนั้น ๆ เพ่ือประกอบ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวานดวยความรวดเร็ว และเรียบรอย เชน  การตรวจสอบ
เอกสารดานการบริหารจัดการท่ีดี  ITA  การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับตรวจงานตาง ๆ  เปนตน 
   2.9  การจัดทําควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ใหกําหนดสง
ภายในวันท่ี  1  กันยายน  ของทุกปใหสํานักงานปลัดไดรวบรวมเพ่ือตรวจสอบและรายงานใหผูบริหารและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
   2.10  การจัดทําคําสั่งของสวนราชการตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบในหนาท่ี
ของแตละบคุคลในสังกัดของสวนราชการอ่ืนตองแจงใหบุคคลนั้น ๆ  ทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา  3  วัน  
และหากมีการปรับปรุงคําสั่งหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการตาง ๆ ตองแจงใหงานบุคลากร
ทราบเพ่ือจะไดดําเนินการปรับปรุงในคําสั่งรวมขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ตอไป 
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   2.11  การเขารวมพิธีการตาง ๆ  เชน  งานเฉลิมพระชนมพรรษา  งานเฉลิมพระ
เกียรติของพระราชวงศ  งาน/กิจกรรมตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  หนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ  
ใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนเขารวมกิจกรรม หากไมไดเขารวมใหชี้แจงเหตุผลใหผูบริหาร
ทราบ 
  2.11. ใหพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  
ครู ถือปฏิบัติตามคําสั่งทุกคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีตาง ๆ  โดยเครงครัด 
 

3.  การดูแลความสะอาดและความเรียบรอย 
3.1 การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวน 

ตําบลชีวาน  และอาคารทุกอาคาร รวมท้ังหองน้ํา ตลอดจนการจัดสถานท่ีใหบริการผูมาติดตอราชการ ให
นักการภารโรง, คนงานท่ัวไป แมบาน รับผิดชอบ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดเปนผูรับผิดชอบ 

3.2 การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยบริเวณภายนอกอาคาร ใหหัวหนาปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลชีวานเปนควบคุมดูและโดยใหนักการภารโรง,คนงานท่ัวไป แมบานหรือเจาหนาท่ีของ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เปนผูปฏิบัติงาน ยกเวนในบางกรณีจะใหเจาหนาท่ีของสวนอ่ืน 
ๆ เปนผูปฏิบัติงานตามท่ีรองขอ 

 
 
  
 
 

1.  การวางแผนและงบประมาณ 
1.1 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหสวนราชการจัดสงประมาณการรายรับและ 

ประมาณการรายจายและใหกองคลังจัดทําประมาณการรายรับ-รายจาย และสถิติการรับ-จายจริงยอนหลังให
เจาหนาท่ีงบประมาณตรวจสอบภายในวันท่ี  20  ของเดือนมิถุนายนของทุกป  
  1.2 การโอน แกไข  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจายประจําป ใหแตละสวน
ราชการตรวจสอบงบประมาณและจัดทํารายละเอียดการโอน  แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงพรอมเหตุผลในการ
โอน  แกไข  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใหเจาหนาท่ีงบประมาณทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา  3  วันทําการ  เพ่ือ
ดําเนินการขออนุมัติจากผูบริหารหรือสภาทองถ่ิน 

1.3 การจัดทําแผนดําเนินงานใหสวนราชการตาง ๆ  จัดสงแผนดําเนินงานของแตละสวน 
ราชการสงใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนภายในเดือนตุลาคมของทุกปเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลชีวานใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปและประชาสัมพันธใหสวน
ราชการอ่ืนทราบโดยท่ัวไป 
  1.4 การจัดทําแผนสี่ป  ใหสวนราชการตาง ๆ  จัดสงแผนงานหรือโครงการพรอมรายละเอียด
ของแตละสวนราชการ  จัดสงใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนภายในเดือนมีนาคมเพ่ือดําเนินการในการ
รวบรวมจัดทําแผนพัฒนาสาปขององคการบริหารสวนตําบลชีวานใหแลวเสร็จพรอมประชาสัมพันธใหสวน
ราชการอ่ืน ๆ ทราบภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป 

5.  ดานการวางแผนและงบประมาณ  
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  การจัดทําคําชี้แจงขอทักทวง  หรือดานกฎหมายตาง ๆ  ใหสวนราชการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
โดยตรงตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดแกหนวยงานภายนอกเปนการเบื้องตนกอน  หากไมสามารถชี้แจง
รายละเอียดไดจึงสงเอกสารประกอบเรื่อง ๆ  นั้นใหแกงานนิติการและกฎหมายเพ่ือพิจารณาในลําดับตอไป  
ท้ังนี้  การจะตองจัดสงเอกสารตาง ๆ  เพ่ือประกอบในการชี้แจงหนวยงานภายนอกใหแกงานนิติกรและ
กฎหมายตรวจสอบไมนอยกวา  3  วันทําการ 
 
 
 
 

การรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกข ใหปฏิบัติตามคูมือการรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน  
    “ เจาหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน” หมายถึง  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  หรือ
ลูกจางท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีในการรับคํารองทุกข  รองเรียน  บันทึกถอยคํารองทุกขโดยวาจา  จัดสงและเสนอ
คํารองทุกตอประธานศูนยฯ และผูท่ีเกี่ยวของ  พรอมประสานงานดานธุรการตางๆ 
    “คณะกรรมการพิจารณาเรื่องผูมีสิทธิรองรองทุกข รองเรียน” หมายถึง ผูมีหนาท่ีตรวจสอบ  
สอบสวน  แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานและสรุปเรื่องรองรองทุกข รองเรียน เพื่อเสนอตอประธานศูนย
รองทุกข รองเรียน  ในการพิจารณาส่ังการ 
    “ ผูรองทุกข รองเรียน” หรือ “ผูมีสิทธิรองรองทุกข รองเรียน”  หมายถึง  ผู ท่ีไดรับความ
เดือดรอน  เสียหาย  ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีไดรับผลกระทบหรือความเดือดรอนจากการดําเนินการใดๆของ
หนวยงานรัฐ องคกร เจาหนาท่ีของรัฐ  คณะบุคคล หรือบุคคล 
 

1. หนาท่ีของศูนยบริการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

จัดใหมีชองทางรับรองทุกข รองเรียน และความคิดเห็นตางๆ ไดอยางสะดวดรวดเร็ว  เปนศูนยกลางในการ
ประสานงานการรับเรื่องเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆของประชาชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล     
ชีวาน  รวบรวมสถิติและเผยแพรขอมูลการรองทุกข รองเรียน 
  

          2. ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข  รองเรียน   
 (1) เปนเรื่องท่ีมีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเล่ียงได 
 (2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายท่ีวาน้ัน เกิดจากการกระทําของ หนวยงานรัฐ องคกร 
เจาหนาท่ีของรัฐ  คณะบุคคล หรือบุคคล รวมถึงเจาหนาท่ีรัฐละเลยตอหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรกระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการน้ัน กระทําการไมสุจริต 
หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

6.   ดานกฎหมาย คดีความ 
 
 

  7.  การรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
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 (3) ลักษณะของเรื่องท่ีสามารถรองทุกข  รองเรียน ดังน้ี 
  - ดานสาธารณูปโภค  ไดแก ไฟฟา  ประปา ทอ อาคารระบายนํ้า ถนน  โทรศัพท แหลงนํ้า 
อาคารส่ิงปลูกสราง ฯลฯ 
  -  ดานสาธารณสุขส่ิงแวดลอม  ไดแก  สภาพแวดลอมทางอากาศ ขยะมูลฝอย ปฏิกูล  นํ้า
เนาเสีย  กล่ิน ควัน  เสียง ฝุนละออง  เหตุเดือดรอนรําคาญตางๆ ตามกฎหมายการสาธารณสุข 
  -  ดานสาธารณภัย ไดแก อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  และภัยอื่นๆท่ีกําหนดในกฎหมาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - การปฏิบัติท่ีลาชาเกินสมควรของเจาหนาท่ี เกี่ยวกับงานในอํานาจหนาท่ี เชน การขอ
อนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  เคล่ือนยายอาคาร  การจดทะเบียน  ขึ้นทะเบียน ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูปวยเอดส   การ
ประเมินภาษี ชําระภาษีโรงเรือนท่ีดิน การเบิกจายเงิน  การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี  ฯลฯ 
  - ดานความประพฤติ และความไมโปรงใส  การทุจริต คอรัปช่ัน  ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ลูกจาง   
 

 3.  ประเภทของเรื่องรองทุกข  รองเรียน 
  (1) เรื่องรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน เชน 
ภารกิจในการบริการสาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ และตาม พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  องคการบริหารสวนตําบลชีวานจะดําเนินการพิจารณาและ
สรุปผลใหกับผูรอง รองทุกข  รองเรียน ทราบโดยตรง 
  (2) เรื่องรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  จะทําการสงเรื่อง 
รองทุกข  รองเรียน  ไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัด  หรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี  
    

          4.  ชองทางในการติดตอ  แจงเรื่องราวรองทุกข  รองเรียน และรับฟงความคิดเห็น      
  (1) สายดวน โทร.08-1266-0012  โทรสาร 0 4414 1002 
  (2) ตูรับเรื่องราวบริเวณ หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  หรือย่ืนตอ
เจาหนาท่ี 
  (3) ทางไปรษณีย ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชีวาน หมูท่ี 6  ตําบลชีวาน  อําเภอพิ
มาย  จังหวัดนครราชสีมา  30110 
  (4) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลชีวาน www.cheewan.go.th/ 
    

          5. สิทธิของผูรองทุกข รองเรียน และชองทางการรองทุกข รองเรียน 
  สิทธิของผูรองทุกข รองเรียน สามารถเสนอหรือย่ืนเรื่องรองเรียนตอเจาหนาท่ีรับเรื่องรอง
ทุกขรองเรียนหรือตอนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  โดยวิธีดังตอไปน้ี 
  (1) ย่ืนรองทุกข รองเรียน ดวยตนเองตอเจาหนาท่ี ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชี
วาน  ในกรณีท่ีผูรองทุกข รองเรียน  ไมสามารถย่ืนเรื่องรองทุกข รองเรียน ดวยตนเองไดและไมสามารถมอบฉันทะ
ใหผูใดรองทุกข รองเรียน  แทนตนเองได ใหบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามี  ภริยา  หรือผูมีสวนไดเสียเปนผูจัดการ
แทนได 
  (2) สงทางไปรษณียไปยังท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  
  (3) สงขอมูลผานชองทางอิเลคทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส   
 

http://www.cheewan.go.th/
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  (4) ทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลชีวาน หรือ ทางโทรศัพท โทรสาร (กรณีติดตอ
ทางชองทางน้ีใหระบุ รายการ ตามขอ 3.2 (1) , (2) และ (3) พรอมหมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ของผูรองท่ี
สามารถติดตอไดดวย 
  (5) การเสนอหรือย่ืนเรื่องรองเรียน ตาม (1) , (2) , (3) และ (4) ใหย่ืนในวันและเวลาทํา
การ ( วันจันทร – วันศุกร  เวลา 08.30 – 16.30 น.)  หรือตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
          6.  การย่ืนคํารองทุกข รองเรียนตองทําเปนหนังสือและมีรายการดังน้ี 
  (1) ชื่อ-สกุลและท่ีอยูของผูรองทุกข รองเรียน 
  (2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองรองทุกข รองเรียน  หรือพฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับ
เรื่องรองทุกข รองเรียน  และคํารองขอใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาและปลดเปล้ืองทุกข 
        (3) ใชถอยคําสุภาพ 

  (4) ลงลายมือชื่อผูรองทุกข รองเรียน หรือผูรับมอบฉันทะหรือผูจัดการแทน 
  (5) การรองทุกข รองเรียน สามารถกระทําโดยวาจาตอเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับเรื่องราวรอง
ทุกข  โดยใหเจาหนาท่ีบันทึกรายการตาม (1) , (2) , (3) และ (4) 
 

           7. การถอนคํารองทุกข รองเรียน 
  (1) ผูรองทุกข รองเรียน จะถอนคํารองฯ ท้ังหมดหรือบางสวนเมื่อใดก็ได 
  (2) การถอนคํารองทุกข รองเรียน ตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูรองฯ แตถาผูรองฯขอ
ถอนคํารองดวยวาจา  ใหเจาหนาท่ีรับคํารองบันทึกไวและใหผูรองลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  โดยอนุโลมตาม
แบบรายการตามขอ 3.2  
 

          8. การรับคํารองทุกข รองเรียน   
 (1)  เมื่อเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ไดรับคํารองฯตามขอ 3.2 แลวใหออกใบ
รับคํารองฯ ใหแกผูรองทุกขรองเรียน ไวเปนหลักฐาน   
 ใบรับคํารองทุกข รองเรียน จะตองแสดงถึงวันเดือนปท่ีรับคํารองทุกข  และลงลายมือช่ือเจาหนาท่ีผู
รับคํารองทุกข รองเรียน 

(2) ใหเจาหนาท่ีรับเรื่องรองทุกข รองเรียน เสนอคํารองฯ ตาม (1) ไปยังนายก 
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  โดยเร็วท้ังน้ีไมเกิน 1 วันทําการนับถัด
จากวันรับคํารอง    

(3) เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
ชีวานทราบหรือไดรับคํารองฯแลว  ใหพิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาคํารองฯ และใหคณะกรรมการฯ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองฯ  แลวเสนอผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลชีวานเพื่อดําเนินการตามระเบียบกฎหมายตอไป 

(4) ใหเจาหนาท่ีรับเรื่องรองทุกข รองเรียน จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน  
ทุกเรื่อง และสรุปรวบรวมเปนสถิติไวใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ  พรอมท้ังประสานงาน
ติดตามเรื่องรองเรียนท่ียังไมเปนท่ียุติตามหวงระยะเวลาท่ีสมควร  เพื่อแจงผลความคืบหนาใหผูรองฯทราบ 
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           9. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคํารองทุกข รองเรียน 
  (1) ตรวจคํารองทุกข รองเรียน  หากเห็นวาคํารองฯไมครบถวนสมบูรณใหแจงเจาหนาท่ี
รับคํารองเพื่อประสานงานไปยังผูรองเพื่อมาแกไขใหสมบูรณ 
  (2) เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องรองทุกข รองเรียน ไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลชีวาน  ใหเสนอความเห็นไปยังนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน เพื่อพิจารณาแจงไปยังสวน
ราชการหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตอไป  กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  
ใหดําเนินการตามวิธีการพิจารณา ตามขอ 11  ประกอบกับแนวทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552 
           10. วิธีการพิจารณาคํารองทุกข รองเรียนของคณะกรรมการฯ 
 (1) กรณีเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาพยานหลักฐานท่ีจําเปนแกการพิสูจน และแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเกี่ยวของ เทาท่ีจะ
ทําได 
              (2) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของผูรองทุกข รองเรียน หรือผูท่ีเกี่ยวของ และ
ความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ (ถาม)ี เวนแตวาเปนเรื่องไมจําเปน ฟุมเฟอย  หรือเปนการประวิงเวลา ท้ังน้ีตอง
เปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของ  ผูมีสวนไดเสียโดยตรง  หรือผูท่ีถูกกลาวหาไดแสดงพยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาดวย 

     (3) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ท้ังน้ีหากมีเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสวน 
ราชการภายใน  ใหหัวหนาสวนราชการจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีคณะกรรมการรองขอหรือท่ีเกี่ยวของตลอดจนให
ขอมูล ถอยคําจําเปนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 (4) ออกไปตรวจสถานท่ี 
 (5) สรุปขอเท็จจริงและขอกฎหมายพรอมดวยเหตุผลขอเสนอแนะ หรือรายงานความคืบหนาให
นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวานวินิจฉัยส่ังการ  10  วัน นับแตไดรับคํารองทุกข รองเรียน กรณีหาก
ดําเนินการไมแลวเสร็จใหคณะกรรมการขอขยายเวลาดําเนินการพรอมแจงเหตุผลในการขยายเวลาใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลชีวานทราบ  
  

          11. การดําเนินการของเจาหนาท่ีหลังจากไดมีการสรุปผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน  
 (1) แจงผลการดําเนินการหรือความคืบหนาหรือผลการดําเนินการใหกับผูรองทุกข รองเรียน  หรือ
สวนราชการท่ีสงเรื่องรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน  นับแตวันไดรับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
 (2) แจงผลการวินิจฉัยส่ังการเพื่อใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
 (3) กรณีเรื่องรองทุกข รองเรียน ไมอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน จะทํา
การใหสงคํารองฯไปยังศูนยดํารงธรรมอําเภอ ศูนยดํารงธรรมจังหวัด หรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  
 

          12. กรณีท่ีเปนเรื่องรองทุกข รองเรียน ดังตอไปน้ีใหดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายวา
ดวยการน้ัน  โดยไมตองรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียนก็ได 
 (1) เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับวินัยของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง หรือลูกจาง 
 (2) เรื่องท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด 
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          13.  เรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาจไมรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ไดแก  
 (1) เปนเรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได 
 (2) เปนเรื่องท่ีแอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรองฯ โดยผูแอบอางมิไดมีสวนเกี่ยวของในเรื่องท่ีรองทุกข 
รองเรียน 
 (3) เรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดลอมชัดแจง 
 (4) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูท่ีศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเด็ดขาดแลว 
 (5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแลว 
 (6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว 
 
 
  

 
 

           
1.1  จัดทําโครงการตามขอบัญญัติ 
 กรณีจัดทําโครงการใหสงบันทึกดําเนินการใหกองคลังภายใน  1๐  วันทําการ 

   -  เอกสารท่ีตองแนบ  
1. โครงการ   
2.  บันทึกจัดหาพัสดุ  
3.  ระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

  4. พัสดุดําเนินตามข้ันตอนตามระเบียบฯ 
  5. สงเอกสารเบิกจายภายใน  ๓  วันหลังตรวจรับพัสดุ 
 -  สวนราชการผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบการ 

เบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน   5  วันทําการ  
 -  กองคลังตรวจรับเอกสาร (ถูกตองครบถวน) เบิกจายภายใน  3 วันนับถัดจากวัน 

รับฎีกา 
 -  กองคลังตรวจรับเอกสาร (ไมครบถวน) สงคืนแกไข เบิกจายภายใน 3 วัน หลัง 

ตรวจสอบแลวครบถวนถูกตอง 
 
       1.2  การยืมเงินตามโครงการ 

 -  สงโครงการเอกสารตนเรื่องท้ังหมดใหกองคลัง  กอนวันท่ีจะใชเงินไมนอย  กวา   
5  วันทําการ  นอกจากกรณีเรงดวน 

 -  จัดทําบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน 30 วันนับจาก 
วันท่ีไดรับเงิน 

 -  กองคลังตรวจรับเอกสารถูกตองครบถวนเบิกจายภายใน 3 วันทําการ นับถัดจาก 
วันรับฎีกาหรือเร็วกวานี้กอนดําเนินโครงการ 

8.  การเบิกจายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ   
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 -  หลังจากดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน  30 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินตาม 

สัญญายืม 
 

 -  สงเอกสารตามรายการดังนี้ 
 -  บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่อง 
 -  ใบเสร็จรับเงิน 
 -  ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน 
 -  กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด 

        1.3  การเบิกคาวิทยากร 
-  หนังสือเชิญวิทยากร 
-  หนังสือตอบรับจากวิทยากร 
-  เอกสารการปฏิบัติงานของวิทยากร 
-  ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงานโครงการ 
-  ใบเสร็จรับเงิน 
-  สําเนาบัตรประชาชนวิทยากร 
-  บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม 

    1.4  การเบิกเงินรางวัล 
 -  ใบสําคัญรับเงิน 
 -  ผลการแขงขัน 
 -  รายชื่อนักกีฬาท่ีรวมแขงขันกีฬาแตละประเภทท่ีรับรางวัล 
 -  ภาพถาย/รายเซ็นครบถวนตามโครงการ 
 -  บันทึกสงใชเงินยืม/พรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่องสงใชเงินยืม 

      1.5  การยืมเงินคาลงทะเบียน/คาเดินทางราชการ 
 -  จัดทําบันทึกยืมเงิน 
 -  สงเอกสารตนเรื่องท้ังหมดพรอมคําสั่งใหกองคลังกอนจะใชเงินไมนอยกวา       

    5  วันทําการ  นอกจากกรณีเรงดวน 
 -  จัดทําสัญญายืมกําหนดสงใชภายใน  15 วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง 
 -  กองคลังตรวจรับเอกสารตั้งฎีกาเบิกจายภายใน 3 วันนับจากวันรับฎกีา 
 -  ครบกําหนดสงใชเงินยืม 
 -  จัดทําบันทึกสงใชเงินยืม 
 -  สงเอกสารรายงานการเดินทางท้ังหมดพรอมใบสําคัญรับเงิน 
 -  ถายเอกสารตนเรื่องแนบ 
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  1.6  การงานโครงการกอสราง 

 -  งบประมาณจากขอบัญญัติ 
 -  สงแบบแปลนพรอมบันทึกโครงการ 
 -  บันทึกขออนุมัติจัดหาพัสดุสงกองคลัง 
 -  พัสดุดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางภายใน  

    ๕ วันทําการ 
-  คณะกรรมการกําหนดราคากลางรายงานผลการกําหนดราคากลาง  

 -  งานพัสดุรายงานขอซ้ือจางภายใน 10 วันนับจากคณะกรรมการกําหนด 
    ราคากลางเสร็จสิ้น 

 -  พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาประกาศสอบราคาขายแบบ  10 วันทําการ 
 -  คณะกรรมการเปดซอง   1 วัน 
 -  คณะกรรมการรายงานผลการเปดซองสอบราคา 
 -  พัสดุดําเนินรายงานผลการสอบราคาเสนอหัวหนาพัสดุ/นายกอนุมัติ 

   ภายใน  3  วัน 
 -  นายกอนุมัติ 
 -  สงหนังสือเรียกผูชนะทําสัญญาภายใน  7 วัน 
 -  พัสดุจัดทําสัญญาจาง 
 -  พัสดุสงสําเนาสัญญาจางใหกองชางดําเนินการ 
 -  ผูรับจางสงมอบงาน 

-   กองชางรายงานผลการควบคุมงาน ใหประธานกรรมการตรวจรบังาน 
จางทราบ และเสนอใหผูบริหารทราบทุกวันทําการ พรอมจัดสงใหงานพัสดุ รวบรวมเพ่ือดําเนินการเบิกจาย
ตอไป 

     -  กองชางจัดทําบันทึกสงภาพถาย/รายงานผลการดําเนินงานตามโครงกา 
ใหพัสดุภายใน 3  วันนับจากงานแลวเสร็จตามสัญญา 

 -  พัสดุแจงคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานภายใน  3 วันนบั 
จากท่ีนายกทราบ 

 -  คณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานจางเรียบรอยตามแบบ 
 -  พัสดุรายงานการตรวจรับงานใหผูบริหารทราบ 

-  รวบรวมเอกสารการตรวจรับงานท้ังหมาดใหหนวยงานเจาของ 
งบประมาณวางฎีกาและจัดสงเอกสารใหกองคลังภายใน  1 วันทําการ 

 -  กองคลังตรวจสอบเอกสาร (เอกสารครบถวน) เบิกจายภายใน  3 วัน 
 -  กองคลังตรวจสอบเอกสาร (เอกสารไมครบถวน)  สงคืนแกไข เบิกจาย 

ภายใน  3 วัน  หลังตรวจรับเอกสารถูกตอง 
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       1.7  การจายขาดเงินสะสม 
    -  เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลชีวาน มีมติเพ่ืออนุมัติการจายขาดเงิน
สะสม ใหนําเอกสารท้ังหมดพรอมวาระการประชุมสภาใหแกเจาหนาท่ีงบประมาณ งานพัสดุ กองคลัง เพ่ือใช
ประกอบการจัดซ้ือ จาง 

   
  -  งานพัสดุดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ 

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  
 
       1.8  การจายเงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

 -  ใหกองคลังติดตามรายงานผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน 
 -  กองคลังจัดทํารายงานตามแบบท่ีกําหนดรายงานให สตง.ภายในกําหนด     
     -  ตรวจสอบความถูกตองและรายงานผูบริหารทราบ 
 
 

 

 

 

ขอ 1  ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีในการวางระบบการปฏิบัติงานภายในสวนราชการท่ีตน

รับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพ มีความชัดเจน โปรงใส  ดังนี้ 

(1) กําหนดภารกิจหนาท่ีของเจาหนาท่ีแตละตําแหนงในสวนราชการเปนลายลักษณอักษร 
(2) กําหนดวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา การติดตอราชการ  ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน  

พรอมจัดทําผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการแตละกระบวนงานท่ีเปนภารกิจอันอยูในอํานาจ

หนาท่ี ควบคุม ติดตาม ใหขอเสนอแนะ และสรุปผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสวนราชการอยางตอเนื่อง 

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือปองกันการละเลยละเวนตรวจสอบกระบวนการ ข้ันตอน การปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี ใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ  ทบทวน

ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติราชการ คูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ  อํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ 2  ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนราชการ  
ควบคุมการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  ดังนี้ 

“ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน” ควบคุมการปฏิบัติราชการของรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลและหัวหนาสวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

9.  การควบคุมบังคับบัญชา  การบริหารงานภายใน   
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“รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล” ควบคุมการปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ ท่ีปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลชีวานมอบหมาย ใหเปนไปตามท่ีไดรับมอบหมายตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
“หัวหนาสํานักงานปลัด” ควบคุมการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ดังนี้ 

(1) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
(2) การรับแจงเรื่องรองทุกข รองเรียน สาธารณภัย การควบคุมโรค 
(3) การจดทะเบียนพาณิชย 
(4) การจัดทําแผน การประสานแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และ 

การงบประมาณ การคุมครองผูบริโภค งานอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ประกาศใหเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และหรืองานท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวานมอบหมาย  

“ผูอํานวยการกองคลัง” ควบคุมการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ดังนี้  
(1) การรับชําระภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี 
(2) การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(3) การขออนุญาตประกอบขนสงปฏิกูล 
(4) การขออนุญาตสถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร 
(5) การพัสดุ การจัดซ้ือ จาง และการเบิกจายงบประมาณโครงการ 
(6) งานอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจประกาศใหเปนอํานาจหนาท่ีของ 

องคการบริหารสวนตําบล และหรืองานท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวานมอบหมายมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  
  

“ผูอํานวยการกองชาง” ควบคุมการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ดังนี้ 
(1) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
(2) การรับคําขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน  เคลื่อนยายอาคาร รวมถึงการตอ 

ใบอนุญาต 
(3) การรับแจงการขุดดินและถมดิน 
(4) การตรวจสอบท่ีสาธารณประโยชน 
(5) การควบคุมงานกอสราง 
(6) งานอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ประกาศใหเปนอํานาจหนาท่ีของ 

องคการบริหารสวนตําบล และหรืองานท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวานมอบหมายตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  
 

“ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม” ควบคุมการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ดังนี้ 
(1) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
(2) การรับลงทะเบียนคําขอเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  

และเด็กแรกเกิด 
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(3) การจายเงิน ตาม (1)  
(4) งานอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ประกาศใหเปนอํานาจหนาท่ีของ 

องคการบริหารสวนตําบล และหรืองานท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวานมอบหมายตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
 

“ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” ควบคุมการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก ดังนี้ 
(1) การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนและขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ควบคุมดูแลศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก การประกาศและรับสมัครเด็กเพ่ือเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
อาคารสถานท่ี ฯลฯ 

(2) การประสานงานการจัดซ้ือ จัดจางตางๆ ของกองการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เชนการอุดหนุนสถานศึกษา จางอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ฯลฯ  

(3) งานอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ประกาศใหเปนอํานาจหนาท่ีของ 
องคการบริหารสวนตําบล และหรืองานท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวานมอบหมาย  
 

ขอ 6  ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ติดตามการ 
ปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ หากพบขอบกพรองหรือความลาชาในกระบวนงาน  ใหทําการเรียก
หัวหนาสวนราชการหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  ทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและใหขอแนะนําหรือสั่งการให
การดําเนินการเปนไปตามระเบียบกฎหมาย  ใหนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คูมือจริยธรรมในดาน
การปองกันผลประโยชนทับซอน  ประมวลจริยธรรม เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 
กรณีหากพบวามีการละเลย ละเวน ไมปฏิบัติตามขางตน  ใหดําเนินการแจงหรือสั่งใหสวนราชการแกไข
ปรับปรุงหรือดําเนินการตามขอบังคับท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมหรือดําเนินการทางวินัยแลวแตกรณี 
 

ขอ 7  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําการตรวจหลักฐาน เอกสาร ภารกิจตามขอ 5 ของสวนราชการ
ตางๆ และรายงานผลการตรวจสอบตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน แลวจัดทํารายงานสรุปใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางในสังกัด  องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางและหลักเกณฑตามคูมือฉบับนี้   โดยใหหัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการกอง  ของแตละ
หนวยงานพิจารณา  ตรวจสอบ  ติดตาม  กํากับดูแล  ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
ฉบับนี้  และระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ภายใตการบังคับบัญชาของผูบริหารทองถ่ิน  

 
วันท่ี บังคับใช   20  ตุลาคม  2560 

  
     
 
     

( นายอาทิตย     สนิทบุญ ) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
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1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับพนักงานจาง 

3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนต การรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

6. ระเบยีบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.  2526 

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2541  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 

10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2535  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ. 2553 

11. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. 2535  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  5)  

12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 

 ( บรรณานุกรม  ) 
 


