คูมือการปฏิบัติงานธุรการ

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

คํานำ
งานธุรการ สํานักงานปลัดไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานงานธุรการขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูที่
เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน กลาววา งานธุรการเปนงานหลักของนักงานเปรียบเสมือนประตู
ผานสําหรับการติดตอกับสํานักงานภายนอก และภายในของบุคลากรภายในสํานักงานเอง เปนงานที่ตองการความ
ถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้ถาศึกษาโดยละเอียดของงานธุรการแลว จะเห็นไดวางานธุรการเปนงานหลักงานหนึ่งที่
สงเสริมสนับสนุนงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผูที่ปฏิบัติงานประจําหนวยงานธุรการ สามารถปฏิบัติ
หนาที่ ผูที่ไดรับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมี
ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานหนวยธุรการ ขอนอมรับไวดวยความยินดีและ
พรอมที่จะปรับปรุงแกไข เพื่อความถูกตองสมบูรณตอไป

งานธุรการ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน

งานธุรการ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หวยยางแบงออกเปน 15 งาน ดังตอไปนี้
1) งานสารบรรณ การรับ-สงหนังสือ ราง โตตอบ บันทึก คัดสําเนา พิมพตรวจทานหนังสือ และนํา
เรื่องเสนอผูบริหาร
2) งานเก็บหนังสือ ใหสามารถคนหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทันตอการปฏิบัติงานของทุกสวน
ราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล
3) งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน
4) งานรวบรวมขอมูล เอกสารศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
5) งานจดบันทึกการประชุม
6) การจัดทํารายงานกิจกรรมประจําป
7) งานอนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
8) งานจัดทําฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสํานักงานปลัด อบต.หวยยาง
9) งานจัดทําทะเบียนเบิกจายวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ สํานักงานปลัด อบต.หวยยาง
10) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาอาคาร การอนุญาตใหใช อาคาร สถานที่ หองประชุม
11) งานควบคุมดูแลการฝกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี้ยงรับรองการประชุม
12) งานรัฐพิธี
13) งานควบคุมภายในระดับองคกร
14) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
15) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1) งานสารบรรณ การรับ-สงหนังสือ ราง โตตอบ บันทึก คัดสําเนา พิมพตรวจทานหนังสือ
และนําเรื่องเสนอผูบริหาร
การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเปนหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเขา เพื่อใหงานสารบัญ
เปนระบบและปองกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและงายตอการสืบคนเมื่อตองการตนเรื่องของ
หนังสือราชการ
การรับหนังสือ ไดแก การรับและเปดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และสงหนังสือที่ไดรับเขามา
จากภายนอกใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเขามาจากหนวยงานภายในและภายนอก สงเรื่องมายังองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง โดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามขั้นตอนดังนี้
1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก
2. เปดซองและตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร
3. คัดแยกลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ
4. ลงทะเบียนรับและเปดหนังสือในระบบสารบรรณอิกเล็กทรอนิกส
5. เสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อบันทึกใหความเห็น
6. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ ตามลําดับ
7. หัวหนาหนวยงานตรวจแฟม
8. งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยสั่งการ
9. งานธุรการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ โดยสงเอกสารผานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
10. จัดเก็บหนังสือตนฉบับเขาแฟมเอกสารของหนวยงานตามประเภท หัวขอเรื่องโดยเรียงตามป
ปฏิทิน
11. สิ้นสุดการดําเนินงาน “รับหนังสือ”
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เริ่มการทํางาน
รับหนังสือ/เอกสาร/
ไปรษณีย/์ โทรสารจากงาน
สารบรรณกลางหรือจาก
หน่วยงานภายใน/ภายนอก

งานรับหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร
หัวหน้าหน่วยงาน
บันทึกผ่านเรือ่ งเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ

ผูบ้ ริหาร / ผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา/รับทราบ/สั่งการ

งานรับหนังสือ
รับทราบ/ดําเนินการ

งานรับหนังสือ
จัดส่งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง/เวียนเพื่อทราบ

หัวหน้าหน่วยงาน
รับทราบ/แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบ

จบการทํางาน
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2) งานเก็บหนังสือ ใหสามารถคนหาไดงาย สะดวก รวดเร็ว และทันตอการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบล
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
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การเก็บหนังสือ
- เก็บระหวางปฏิบัติ
- เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว
- เก็บเพื่อใชในการตรวจสอบ
19

การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรก และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
หนังสือที่เก็บไวตลอดไป ประทับตรา หามทําลาย ดวย หมึกสีแดง
หนังสือที่ตองเก็บโดยมีกําหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง พ.ศ…… ดวยหมึกสีน้ําเงิน
อายุการเก็บหนังสือ ปกติไมนอยกวา 10 ป ยกเวน
1. หนังสือที่ตองสงวนไวเปนความลับ
2. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือเรื่องที่ตองใช
สําหรับศึกษาคนควา
4. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องคนไดจากที่อื่น เก็บไวไมนอยกวา 5 ป
5. หนังสือที่เปนธรรมดา ซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจํา เก็บไวไมนอยกวา 1 ป
หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไมใชเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมจําเปนตองเก็บถึง 10 ป ใหทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป พรอมบัญชีสงมอบ
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปถัดไปเวนแต
1. หนังสือตองสงวนเปนความลับ
2. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปนอยางอื่น
3. หนังสือที่มีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น
การทําลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่สํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ คณะกรมการทําลายหนังสือ
ประกอบดวย ประธาน และกรรมการอีกอยางนอย 2 คน (ระดับ 3 ขึ้นไป)
ตราครุฑมี 2 ขนาด
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อสวนราชการที่ใชเปนหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซอนกัน เสนผานศูนยกลางวงนอก 4.5
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ลอมครุฑ
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ขอแตกตาง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก
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หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ติดตอราชการที่เปนพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอภายใน
กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใชกระดาษบันทึกขอความ ลดรูปแบบลงมา เชน ไมตองลงที่ตั้งและคํา
ลงทาย ขอบเขตการใชหนังสือแคบลงมา (ติดตอเฉพาะภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไมสามารถ
ใชติดตอกับบุคคลภายนอกได รายละเอียดรูปแบบ มีหัวขอกําหนดใหลงคลายกับหนังสือภายนอก แตมีหัวขอนอยกวา
ใชกระดาษบันทึกขอความเทานั้น
กรณีที่ตามระเบียบ ฯ วรรคทาย ขอ 12 กําหนดไววา ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใด
ประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใชตามความเหมาะสมก็ใหกระทําได นั้น อาจแยกประเด็นการเขียน
เปนหัวขอ เชน แยกเปน
- เรื่องเดิม
- ขอเท็จจริง
- ขอกฎหมาย
- ความเห็นเจาหนาที่
- ขอพิจารณา
ซึ่งจะเห็นไดวาการกําหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกลาว เปนลักษณะการเขียนในขอความของหนังสือ
เทานั้น ไมทําเปนรูปแบบและลักษณะการใชหนังสือภายในเปลีย่ นแปลงไป
3) งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน
วัตถุประสงค
การเป ดให บ ริ การร องทุ กข / ร องเรี ย นทางอิน เตอรเน็ต เปน ชองทางใหบุคคลทั่วไปไดส ามารถรองทุกข /
รองเรียนมายังหนวยงานไดโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปญหา สามารถนําไปดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
โดยทุกๆเรื่องจะไดมีการติดตาม มิใหเกิดความลาชาในการแกไขปญหา และเพื่อเปนการปองกันปญหา ที่อาจเกิดจาก
ผูไมประสงคดี ที่ตองการกอกวนระบบงาน และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริการ อยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด องคการบริหารสวนตําบลหนองเสือชางจึงตองกําหนด หลักเกณฑ วิธีการใชบริการอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
หลักเกณฑการรองทุกข / รองเรียน

1. เรื่องที่อาจนํามารองทุกข / รองเรียนได ตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหนองเสือชาง ในเรื่องดังตอไปนี้
1.1 กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
1.2 กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
1.3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
1.4 ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร
1.5 กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
2. เรื่องที่รองทุกข / รองเรียน ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหาย
ตอบุคคลอื่น
3. การใชบริการรองทุกข / รองเรียน อบต.ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพื่อยืนยันวา มี
ตัวตนจริงวิธีการยื่นคํารองทุกข / รองเรียน
1. ใชถอยคําสุภาพ และมี
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(1) วัน เดือน ป
(2) ชื่อ และที่อยู ของผูรองทุกข / รองเรียน
(3) ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองทุกข / รองเรียน ไดอยางชัดเจนวาไดรับ
ความเดือดรอน หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร หรือ ชี้ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับ
การทุจริตของเจาหนาที่ / หนวยงานอบต. ไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ สืบสวน สอบสวน ได
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
2. คํารองทุกข / รองเรียน อาจสงหนังสือโดยตรงเจาหนาที่ธุรการหรือชองทาง Web site :
http//huayyangbuayai.go.th ของอบต. เรื่องรองทุกข / รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
(1.) คํารองทุกข / รองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองทุกข / รองเรียน
จริง จะถือวาเปนบัตรสนเทห
(2.) คํารองทุกข / รองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องที่มีลักษณะเปนบัตร
สนเทห หรือการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนตอไปได
3. คํารองทุกข / รองเรียนที่ยื่นพนกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
รองเรียนชองทางการรองทุกข / รองเรียน
(1.)รองทุกข / รองเรียนดวยตนเองที่ทําการ อบต.หวยยาง หมูที่ 4 ต.หวยยาง
( 2.) รองทุกข / รองเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.หวยยาง หมูที่ 4 ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
30120
3. รองทุกข / รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน ในเบื้องตนหมายเลขโทรศัพท
* นายก อบต. 081-9776231
* ปลัด อบต. 090-2794056
4. รองทุกข / รองเรียน ผาน Web Side : http// huayyangbuayai.go.th
5. รองทุกข / รองเรียนผาน e-mail address : http//huayyangbuayai.go.th
6. รองทุกข / รองเรียนผาน โทรศัพท 044-756262
การรองทุกข / รองเรียน ทางอินเตอรเน็ต
เงื่อนไขในการสงเรื่องรองทุกข / รองเรียน
กรุณาปอนขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท E-mail จะมีประโยชนสําหรับการติดตอกลับ เพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่รองเรียนใหทานทราบ ถาหากทานไมประสงคจะใหติดตอ
กลับ หรือไมตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน ก็ไมจําเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวใหครบถวน แตจะถือวา
เปนการแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น
ถาทานยอมรับเงื่อนไขดังกลาวขางตน ใหคลิกที่ปุมสงเรื่องรองเรียน ขางลางนี้แจงมายัง ผูรองทุกข /
รองเรียน
ตามที่มีผูรองเรียน แจงไปยังชองทาง รองทุกข / รองเรียน ขางตนวา " รองทุกขไปทําไม รองไปก็ไมไดเรื่อง " นั้น
ผูดูแลชองทางนี้ขอเรียนวา ทานไดอานเงื่อนไขในการรองทุกข / รองเรียน และปฏิบัติตามในการใหขอมูลครบถวน
แลวหรือยัง เชน เบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่มีสามารถติดตอได เมื่อทานไมแจงขอมูลใหครบถวน และเมื่อตรวจสอบเรื่อง
หรือดําเนินการใหตามความประสงคของทานผูรองเรียนแลว ผูดูแลชองทางนี้ก็ไมสามารถจะแจงผลการดําเนินการ
ตามขอรองเรียนใหทานทราบได
ดังนั้นการดําเนินการตามชองทาง " รองทุกข / รองเรียน " ผูรองตองปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวดวย
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ผังรองเรียน
ใชถอยคําสุภาพ

คําร้องทุกข์ / ร้องเรียน
สามารถส่งหนังสือ

ระบุ วัน เดือน ป ที่รองเรียน

แจง ชื่อ ที่อยู
ของผูรองเรียน / รองทุกข

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรือ่ งที่
ร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยอย่างชัดเจนว่า
ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อย่างไร ต้องการให้แก้ไขดําเนินการ
อย่างไร หรือชีช้ ่องทางแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/
หน่วยงาน อบต. ได้ชดั เพียงพอ ที่
สามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนได้

ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ
และพยานบุคคล (ถ้ามี)

โดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการ

หรือชองทาง web site:
http// http//huayyangbuayai.go.th
ของ อบต.
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ชองทางการรองเรียน / รองทุกข

ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเอง
ที่ทาํ การ อบต.ตาลเตีย้

รองทุกข / รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน
ในเบื้องตนหมายเลขโทรศัพท
* นายก อบต. 081-9776231
* ปลัด อบต. 090-2794056
* รองทุกข / รองเรียน ผาน Web Side : http//www.
* รองทุกข / รองเรียนผาน e-mail address : huayyangbuayai.go.th
* รองทุกข / รองเรียนผาน โทรศัพท 044-756262

รองทุกข / รองเรียน ผาน web site: http//www. huayyangbuayai.go.th
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4) งานรวบรวมขอมูล เอกสารศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลข าวสารของราชการอย างนอยตามที่ กฎหมายกํ าหนดไวใหประชาชนเข าตรวจดูไดป ระกอบกับ ได มี
ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสาร
และใหบริการวาศูนยขอมูลขาวสาร
ศูนยขอมูลขาวสารเปนสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถคนหา
ขอมูลขาวสารของราชการไดเอง ในเบื้องตนคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการพิจารณาเห็นวา เพื่อไมใหเปน
ภาระกับหนวยงานของรัฐทั้งในดานบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ตองจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารเฉพาะหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลเทานั้น ซึ่งหมายถึงหนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนกลาง คือ
กรม หนวยงานเทียบเทา ราชการสวนภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอและราชการสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสาร ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสําหรับหนวยงานของราชการสวนกลางที่ไป
ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ และไมขึ้นกับราชการสวนภูมิภาค เชน สํานักงานของสวนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง
สํานักงานเขต หรือ สํานักงานภาคของหนวยงานตางๆ เปนตน ตองจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานขึ้น โดยตอง
มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เทาที่หนวยงานนั้นมีอยูแสดงไวดวย
สิ่งที่ประชาชนควรรู
ประชาชนมีสิทธิยื่นคําขอขอมูลขาวสารไดทุกเรื่อง
สิทธิในการยื่นคําขอขอมูลขาวสารนี้ ถือวาเปนไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิยื่นคําขอ
ขอมูลขาวสารของราชการไดทุกเรื่อง โดยกฎหมายไมไดกําหนดขอจํากัดหรือขอหามวาไมใหยื่นคําขอขอมูลขาวสาร
ประเภทใดหรือเรื่องใด และผูใชสิทธิยื่นคําขอตามกฎหมายนี้ก็ไมจําเปนตองมีสวนไดสวนเสียเชนเดียวกับสิทธิเขา
ตรวจดูขอมูลขาวสาร
การตรวจดูขอมูล
สิทธิในการเขาตรวจดู
สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ ประชาชนสามารถ ทําได แมวาจะไมมีสวนไดเสียเกี่ยวของ
กับขอมูลขาวสารนั้นโดยกฎหมายไดบัญญัติใหหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตาม
รายการที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 9 นําไปรวมไวที่ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู
ได เชน แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน เปนตน
สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกตอง
เมื่อประชาชนไดใชสิทธิเขาตรวจดูแลว หากสนใจขอมูลขาวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิที่จะขอสําเนา และขอให
รับรองสําเนาถูกตองจากหนวยงานของรัฐในเรื่องนั้นไดหมายเหตุ การขอสําเนาผูขออาจตองเสียคาธรรมเนียมในการ
ถายสําเนาใหกับหนวยงานของรัฐที่เขาตรวจดูดวย แตทั้งนี้จะเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
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ขอมูลขาวสารของราชการใหความเห็นชอบไมได สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอขอมูลขาวสารสวนบุคคล
กฎหมายจํากัดโดยรับรอง หรือคุมครองสิทธิไวเฉพาะเมื่อเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนี้บุคคลมี
สิทธิยื่นคําขอเปนหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 25
วรรคหนึ่ง) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใดที่มีการรวบรวมขอมูลขาวสารสวนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดไว เชน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เปนตน บุคคลผูนั้นก็มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะขอตรวจดูหรือขอสําเนาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ของตนเองไดคําวา บุคคล ตามที่นี้ก็คือ ประชาชน
โดยทั่วไปนั่นเอง แตเนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลไดใหสิทธิ
ครอบคลุมไปถึงคนที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยดวย
ขั้นตอนการขอขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการขอมูลขาวสาร เพื่อยื่นตอเจาหนาที่
ขั้นตอนที่ 2
2.1 การตรวจสอบขอมูลดวยตนเอง หรือขอใหเจาหนาที่ชวยแนะนําคนหาให
มีขอมูลในศูนย
ตรวจสอบเอกสารที่มีอยูในศูนยขอมูลขาวสาร
ไมมีขอมูลในศูนย ติดตอผูประสานงานหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลที่รับผิดชอบขอมูล และพาไปพบ
เจาหนาที่ดวยตนเอง
2.2 กรณีที่ศูนยขอมูลขาวสารไมมีขอมูลและหนวยงานภายในเทศบาลก็ไมมีขอมูลตามที่รองขอเจาหนาที่จะแนะนํา
ใหไปที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 การขอขอมูลจากโทรศัพท 044-756262
- ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล
งานสํานักปลัด
เปนผูตอบ
- ขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
งานพัสดุและทรัพยสิน
เปนผูตอบ
- ขอมูลที่เกี่ยวกับภารกิจทั่วไป
เจาหนาที่ภายในศูนยขอมูล
เปนผูตอบ
2.4 การสงขอมูลทางโทรสาร 044-756262 (บริการขอมูลที่มีจํานวนไมมาก)
ขั้นตอนที่ 3 ถาตองการสําเนาขอมูลขาวสารหรือสําเนาขอมูลขาวสารที่มีคํารับรองความถูกตอง
ใหติดตอเจาหนาที่
3.1 นับจํานวนหนาเอกสารที่ตองการสําเนา
3.2 ชําระคาธรรมเนียม
3.3 นําเอกสารไปสําเนาเอกสารที่จุดสําเนาเอกสาร
3.4 นําเอกสารมาคืนที่ศูนยขอมูลขาวสาร
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร

ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

ตรวจดูวามีขอมูลขาวสารอยูในศูนยขอมูลขาวสารหรือไม
ถามี

ถาไมมี

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหาจากขอมูล
ขาวสารที่เก็บ ณ ศูนยขอมูลขาวสาร
หรือที่แยกเก็บไหวตางหาก
ถาสงสัยวาเปนบุคคลตางดาว
ขอดูหลักฐาน
เจาหนาที่อาจไมไหบริการก็ได
ถายสําเนา / รับรองสําเนาถูกตอง
ชําระคาธรรมเนียม

กรอกแบบคําขอขอมูลขาวสาร

ใหความชวยเหลือในการกรอกแบบคํา
ขอขอมูลขาวสารหรือเจาหนาที่กรองเอง
ขอรายละเอียด ชื่อ ที่อยู ที่ติดตอ
ถาสงสัยวาเปนบุคคลตางดาว ขอดู
หลักฐานเจาหนาที่อาจไมใหบริการก็ได
แนะนําใหไปที่เก็บขอมูลขาวสารแหง
่
สงผูรับผิดชอบพิจารณาวาจะเปดเผย
ขอมูลขาวสารตามคําขอไดหรือไม
ติดตอนัดหมายมาฟงผลคําขอ
ถายสําเนา / รับรองสําเนาถูกตอง

ชําระคาธรรมเนียม
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5) งานจดบันทึกการประชุม

การเขียนรายงานการประชุม

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปน
หลักฐานดังนั้น เมื่อมีการประชุมจึงเปนหนาที่ของฝายเลขานุการที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม
ปญหาของการเขียนรายงานการประชุม
. ไมรูวิธีการดําเนินการประชุมที่ถูกตอง
. ไมรูจะจดอยางไร
. ไมเขาใจประเด็นของเรื่อง
ผูเขียนจะตองรูวิธีคิดกอนเขียน รูลําดับความคิด รูโครงสรางความคิด รูองคประกอบเนื้อหาของหนังสือ รูยอหนาแรก
ของหนังสือราชการ คืออะไร ยอหนาตอไป คืออะไร จบอยางไร จะทําใหเขียนหนังสือไดเขาใจงาย ไมสับสนวกวน
การจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให ความหมายวา รายละเอียดหรือ
สาระของการประชุมที่จดไวอยางเปนทางการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใหความหมายวา การบันทึกความคิดเห็น
ของผูมาประชุม ผูรวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐานรายงานการประชุมจัดเปนหนังสือราชการชนิดที่ 6
คือ หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดทํารายงานการประชุมตองจัดทาให
ถูกตอง ตามระเบียบ
ความสําคัญของรายงานการประชุม
รายงานการประชุม มีความสําคัญกับองคการมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไปจากการ
อภิปราย ยอมเกิดความเสียหายตอองคการได โดยมีความสําคัญดังนี้
เปนองคประกอบของการประชุมการประชุมอยางเปนทางการ มีองคประกอบ ไดแก ประธาน องคประชุม
เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมบางเรื่อง
อาจมีองคประกอบไมครบก็ได แตรายงานการประชุมก็ถือเปนองคประกอบที่ขาดไมได เพราะการประชุมนั้นมี
วัตถุประสงคจะใหผูมีอํานาจหนาที่ หรือมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีการประชุมนั้นมารวมแสดงความคิดเห็น
เพื่อนําไปสูการลงมติ คือเสียงขางมาก และสามารถนําไปปฏิบัติไดตอไป รายงานการประชุมจึงเปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญ เพราะจะตองใชเปนหลักฐานในการอางอิงยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมจะมีผล
สมบูรณตอเมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว เปนหลักฐานการปฏิบัติงาน ยืนยันการปฏิบัติงานที่ได
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ และมติที่ประชุม
เปนเครื่องมือการติดตามงาน รายการประชุมที่มีการจดมติไว จะเปนหลักฐานสําคัญใหเลขานุการหรือผูไดรับ
มอบหมายไดติดตามงานตามมติที่ประชุม การประชุมจะมีระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ ซึ่งผูปฏิบัติจะ
รายงานผลหรือความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งกอน ทั้งนี้จะเปนประโยชนแกองคการใหสามารถ
เรงรัดและพัฒนางานได 4เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชุมที่รับรองรายงานการประชุมแลว ถือเปนเอกสารที่
ใชอางอิงไดตามกฎมาย หากมีปญหาหรือความขัดแยงในทางปฏิบัติ สามารถใชมติที่ประชุมเพื่อยุติความขัดแยงนั้น
เปนขอมูลขาวสาร เลขานุการจะสงรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบขอมูล หรือทบทวนเรื่องราวที่
ผานมาในการประชุมครั้งกอน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนสาหรับผูไมมาประชุมไดศึกษาขอมูลและรับทราบมติที่
ประชุมดวย รายงานการประชุมเปนขอมูลขาวสารที่สามารถเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและถือวาเปน
รูปแบบหนึ่งของการประชุมสัมพันธภายใน เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอองคการการเขียนจดหมายเชิญประชุม
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การประชุมแตละครั้ง เลขานุการตองมีหนาที่ทําจดหมายเชิญประชุมเพื่อนัดหมายคณะกรรมการสมาชิก หรือผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการประชุมของหนวยงานนั้น ๆ ผูเขาประชุมจะไดทราบวาจะมีการประชุม เรื่องอะไร วันใด เวลาใด มี
ระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง เพื่อผูเขาประชุมจะไดเตรียมตัวหาขอมูลตาง ๆ มาเสนอแกที่ประชุม
การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังนี้
1. จดหมายเชิญประชุมควรสงลวงหนาใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม
เพื่อใหเตรียมตัวเขาประชุม หรือหากมีธุระจะไดแจงใหหนวยงานทราบ
2. แจงเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจน
3. ใชสํานวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และไดใจความ ไมเขียน วกวน เพราะจะทําใหผูอาน เขาใจความหมายไม
ถูกตอง
4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ
ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผนตางหากก็ไดโดยทั่วไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม
ยอหนาแรกจะแจงวาผูมีอํานาจ เชน ประธาน คณบดี ผูอํานวยการ ฯลฯ ตองการนัดประชุม
เรื่อง อะไร ครั้งที่เทาไร เมื่อไร ที่ไหน
ยอหนาถัดมาจะแจงหัวขอประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และยอหนาสุดทายจะเชิญ ใหผูเขาประชุมไป
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
การเขียนรายงานการประชุม
1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความสําคัญ ไมจําเปนตองจดทุกคําพูดหากเปนการประชุม
สําคัญ ๆ อาจตองจดอยางละเอียด จุดทุกญัตติที่ผูประชุมเสนอใหพิจารณาแตไมตองจดคําพูดที่อภิปรายกัน หรือ
ความเห็นที่ผูประชุมเสนอทั้งหมด
2. ใชภาษาใหถูกตองชัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายใหผูรับสารหรือขอตกลงของที่ประชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุม โดยบันทึกอยางกะทัดรัด เฉพาะใจความสําคัญของเหตุผลและมติของที่ประชุม
3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามลําดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัวเรื่องหรือ
ปญหาในแตละวาระพรอมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ดวย
4. ไมตองจดคําพูดโตแยงของแตละคน หรือคําพูดที่เปนรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ยกเวนเปนการ
บันทึกอยางละเอียดที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียดมาก
5. ผูเขียนรายงานการประชุมตองตั้งใจฟงการประชุมอยางมีสมาธิเพื่อเขียนรายงานการประชุมไดถูกตองตาม
มติ และตามความเปนจริง
6. ควรแยกประเด็นสําคัญของผูที่ประชุมเสนอมาใหอานเขาใจงาย ไมสับสน
7. ถาขอมูลเปนตัวเลข จํานวนเงิน สถิติ ควรเขียนใหถูกตอง ชัดเจน เรียงเปนลําดับชัดเจนที่สามารถสื่อ
ความหมายไดงาย
ใชถอยคําสํานวนแบบยอความใหไดใจความสมบูรณ ไมใชคําฟุมเฟอย หรือสํานวนโวหารที่เราอารมณที่อาจสื่อ
ความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไมตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ประชุม
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รูปแบบ ใหจัดรูปแบบดังตอไปนี้
แบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม……………………………………………………
ครั้งที่…………………..
เมื่อ…………………………….
ณ……………………………………………………………………………….
————————————ผูมาประชุม………………………………………………………………………………………………………….
ผูไมมาประชุม (ถามี)
ผูเขารวมประชุม (ถามี) …………………………………………………………………………………………..
เริ่มประชุมเวลา……………………………………………………………………………………………………
(ขอความ) ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เลิกประชุมเวลา…………………………………………………………………………………………………..
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น เชน “รายงานการประชุม
คณะกรรมการ……………..” ครั้งที่ การลงครั้งที่ที่ประชุม มี 2 วิธี ที่สามารถเลือกปฏิบัติได คือ
1. ลงครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่
ประชุมเมื่อขึ้นปปฏิทินใหมให เริ่มครั้งที่ 1 ใหม เรียงไปตามลําดับ เชน ครั้งที่ 1/2544
2. ลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป เชน
ครั้งที่ 36-1/2544
เมื่อ ใหลงวัน เดือน ป ที่ประชุม โดยลงวันที่ พรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัว เลขของป
พุทธศักราช เชน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
ณ ใหลงชื่อสถานที่ ที่ใชเปนที่ประชุม
ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่เปนผูไดรับ
การแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงาน
ใหระบุวาเปนผูแทนของหนวยงานใด พรอมตําแหนงในคณะที่ประชุม ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อ
ผูมาประชุมแทนและลงดวยวามาประชุมแทนผูใด หรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด
ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมาประชุม โดยระบุให
ทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมาประชุม ถาหากทราบดวยก็ได
ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขามารวมประชุม
และหนวยงานที่สังกัด (ถามี)
เริ่มประชุม ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติดใหเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องที่ประชุมกับมติ
หรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเปนการประชุมที่ไมใชการประชุมครั้งแรก)
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหจดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ พรอม
ทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุล ไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย
สวนประกอบของขอความในแตละเรื่อง ควรประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ความเปนมา หรือสาเหตุที่ทําใหตองมีการประชุมพิจารณาเรื่องนั้นๆ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นหรือขออภิปรายตางๆ ซึ่งคณะที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นหรือไดอภิปรายในเรื่องดังกลาว
สวนที่ 3 มติที่ประชุม ซึ่งถือเปนสวนสําคัญ ที่จําเปนตองระบุใหชัดเจน เพื่อจะไดใชเปน หลักฐาน หรือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตอเรื่องตางๆ ที่ไดประชุม
การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 จดรายละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ
วิธีที่ 2 จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผลนําไปสูมติของที่ประชุม
พรอมดวยมติ
วิธีที่ 3 จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือ
ใหประธานและเลขานุการของที่ประชุม ปรึกษาหารือกันและกําหนด
การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวนใหประธานหรือเลขานุการของที่ประชุม อานสรุปมติ
ที่ประชุมพิจารณารับรอง
วิธีที่ 2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ใหประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุมครั้งที่แลวมาใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
วิธีที่ 3 รับรองโดยการแจงเวียนรายงานการประชุม ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยังกําหนดเวลา
ประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปให
บุคคล ในคณะที่ประชุมพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด
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6) การจัดทํารายงานกิจกรรมประจําป
ขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีรายละเอียด สรุปไดดัง
๑.ทําบันทึกเสนอขออนุมัตจิ ัดทํารายงานประจําปี

๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล

๓. เขียนรายงานประจําปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังหลวง

๔. นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕. รายงานและเปิ ดเผยต่อเกี่ยวข้อง
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7) งานอนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

8) งานจัดทําฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสํานักงานปลัด อบต.หวยยาง
รับเรื่องเบิกจายจากหนวยงาน หรือ รับเรื่องเบิกจายลางสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน หรือ รับเรื่อง
เบิกจายจากพัสดุ หรืองานเบิกจายจัดทําเรื่องเบิกจายเงิน ตรวจสอบความถูกตองของ และเอกสารประกอบการเบิก
 บันทึกรายละเอียดการเบิกและตัดยอดในทะเบียนคุมเบิก
 จัดเก็บรายละเอียดขอมูลในทะเบียนยอย (ถามี) เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา คาเชาบาน เปนตน
 จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณ
 จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)
 เสนอเรื่องเบิกใหงานงบประมาณ
 หัวหนางานเบิกจายรับเรื่องคืนจากงานงบประมาณ
 บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่เอกสาร และจํานวนเงินในสมุดคุมฎีกาของกองคลัง
 บันทึกเลขที่ฎีกา เลขที่เอกสารและจํานวนเงินในทะเบียนคุมเบิกของเจาหนาที่เบิกจาย
 เสนอหัวหนางานตรวจสอบรายการขอเบิก
 หัวหนางานเบิกจายตรวจสอบรายการขอเบิก
 ลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกตองครบถวน
 สงเรื่องเบิกจายใหงานการเงินดําเนินการจายใหกับเจาหนี้ บุคลากรหรือหนวยงาน
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9) งานจัดทําทะเบียนเบิกจายวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ สํานักงานปลัด อบต.หวยยาง
การควบคุม
1. การเก็บรักษาพัสดุ
2. การเบิก – จายพัสดุ
3. การตรวจสอบพัสดุประจําป
1. การเก็บรักษาพัสดุ เมือเจาหนาทีพัสดุไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ
1.1 ลงบัญชีหรือทะเบียน
1.1.1 วัสดุ
1) สิ้นเปลือง - ลงบัญชี
2) คงทนถาวร - ลงทะเบียน
1.1.2 ครุภัณฑ - ลงทะเบียน
1.1.3 ที่ดินและสิ่งกอสราง - ลงทะเบียน
1.2 เก็บรักษาใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวน ถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก – จายพัสดุ วิธีการเบิกจายพัสดุ
2.1 ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) ตรวจสอบ และเก็บไวเปนหลักฐาน
2.1.1 ใบเบิกวัสดุ
2.1.2 ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑตํากวาเกณฑ
2.1.3 ใบเบิกครุภัณฑ
2.2 ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งมีการจาย (เพื่อตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมนั้นๆ)
2.3 ผูเบิก = หัวหนาหนวยงาน/ผูตองการใชพัสดุผูจาย เจาหนาทีพัสดุ
10) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาอาคาร การอนุญาตใหใช อาคาร สถานที่ หองประชุม

แนวปฏิบัติในการขอใชหองประชุม
1. กรอกแบบฟอรม แลวนําสงที่เจาหนาที่ดูแลการใชหองประชุม กอนวันประชุม 3 วันทําการ
2. เจาหนาที่ดูแลการใชหองประชุม นําเสนอการขอใช รอผลการอนุมัติ
3. แจงการอนุมัติใหผูขอใชทราบ
4. แจงเจาหนาที่(พนักงานขับรถ-แมบาน) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จัดเตรียมหองประชุมกอนประชุม 1 วันทําการ
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แนวปฏิบัติในการจัดของวางและเครื่องดื่ม ในที่ประชุมฯ
1. ผูดูแลการใชหองประชุม แจงผูดูแลการจัดของวาง / เครื่องดื่ม จัดเตรียมพรอมในวันประชุมฯ
2. คาใชจายในการจัดของวาง/เครื่องดื่ม ใหชําระที่ผูดูแลการจัดของวางฯ เพื่อเจาหนาที่จะไดออก
ใบสําคัญรับเงิน ใหตอไป
หมายเหตุ สําหรับการใชหองประชุม ขอใหผูใชไดปฏิบตั ิขั้นตอนการใชอุปกรณที่แจง
และการใชหองประชุมในวันหยุด หากโสตทัศนูปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย ผูขอใชจะตองรับผิดชอบและโปรด
แจงใหผูดูแลหองประชุม ทราบ ในวันเปดทําการ เพื่อจะไดเรงดําเนินการแกไข ตอไป

11) งานควบคุมดูแลการฝกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี้ยงรับรองการประชุม
หนาที่ความรับผิดชอบ :
* จัดเตรียมสถานที่ หองประชุม
* อํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการประชุมสัมมนา
*ดูแล อาหารและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
*จัดเตรียมเอกสารฝกอบรม อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และ อุปกรณตางๆใหพรอมใชงานอยูเสมอ
*ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของและอํานวยความสะดวกใหกับวิทยากร และพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
* ตอนรับประชาชน ดูแลเรื่องการลงทะเบียนฝกอบรม หรือผูที่มาติดตอดวยความสุภาพและเปนมิตร
*ดูแลเรื่องการเบิกคาใชจาย สงใหฝายบัญชี การเงิน

12) งานรัฐพิธี
- แจงหนังสือเวียนใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางไดเขารวมงานรัฐพิธีตาง ๆ
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13) งานควบคุมภายในระดับองคกร

สรุปขั้นตอนการดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
ฝายบริหาร

ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ประมวลผลในภาพรวม รวมรายงานของ

เอกสารคําแนะนําการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

ส่วนงานย่อยต่างๆ แล้วจัดทําร่างรายงานของหน่วยงาน
(แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.2-1 แบบ ปอ.3

แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.2-

แบบติดตาม ปอ.3) เสนอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
งานหลักที่ตอ้ งปฏิบตั ิการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน
การติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม

การประมวลแผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน

การประเมินตามแบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐาน

1
“ผูร้ บั ผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย”
นําแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในซึง่
ได้จดั ทําไว้ตามระเบียบฯ
ในงวดก่อน มาติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนดังกล่าวและนําผลการ
ติดตามมาบันทึกลงในแบบ
รายงานที่กาํ หนด
แบบติดตาม ปอ.3

2
“ผูร้ บ
ั ผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย”

ดําเนินการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
แล้วสรุปผลการประเมินโดยใช้
แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน

3
“ผูร้ บ
ั ผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย”

ดําเนินการประมวลแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในของ
ส่วนงานย่อยเพื่อจัดทํา
แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
แบบ ปอ.3
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สวนงานยอย
ฝายบริหาร

เอกสารคําแนะนําการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

หัวหน้าส่วนงานย่อยติดตามผลระหว่างการปฏิบตั แบบ
งิ าน ปย.1 แบบ ปย.2

แบบ ปย.2-1
แบบ ปย.3 แบบติดตาม ปย.3

และจัดให้มีการประเมินผลเป็ นรายครัง้ ด้วยตนเอง
แล้วจัดทํารายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย
(แบบ ปย.1 แบบ ปย. 2 แบบ ปย. 2-1 แบบ ปย.3 แบบติดตาม ปย.3
แบบ ปม.) เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้

งานหลักที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
4 การประเมินผลการควบคุม

1 การติดตามผลการปฏิบตั ิตาม

ภายในตามแบบประเมินการ

แผนการปรับปรุงการควบคุม

ควบคมภายใน
2 การประเมินตามแบบ

3 การประเมิน

ประเมินองค์ประกอบของ
1

ตามแบบสอบถาม

2

3

“ผูร้ บ
ั ผิดชอบที่ได้รบั

“ผูร้ บ
ั ผิดชอบที่ได้รบั

“ผูร้ บั ผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมาย” นําแผนการ

มอบหมาย” ดําเนินการ

มอบหมาย”ดําเนินการ

ประเมินแต่ละองค์ประกอบ

ประเมินแต่ละงาน/กิจกรรม

ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ซึง่ ได้จดั ทําไว้ตามระเบียบฯ

ของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน แล้วสรุปผลการ

ในงวดก่อน มาติดตามผล

ประเมินโดยใช้แบบรายงาน

การปฏิบตั ิตามแผนดังกล่าว

ผลการประเมินองค์ประกอบ

และนําผลการติดตามมา

ของมาตรฐานการควบคุม

บันทึกลงในแบบรายงาน

ภายใน

4
สรุปจุดอ่อนที่พบจาก
การดําเนินการตาม
1 2 3

ตามแบบสอบถามการ

พร้อมพิจารณา

การควบคุมภายใน พร้อมทัง้

ความมีนยั สําคัญ

สังเกตการณ์การปฏิบตั ิจริง
วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน

มารวบรวมไว้ใช้

และสอบถาม จากนัน้

ประกอบการประเมินผล

นําผลการประเมินทีม่ ีจดุ อ่อนหรือความเสีย่ งที่ยงั หลงเหลืออยูแ่ ละเรือ่ งที่ตอ้ งปรับปรุงมาใส่ไว้ในแผนปรับปรุงการ
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14) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๑. อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ
๒. ใหคําแนะนําปรึกษาใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๓. แกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้น
4. นําผลคะแนนเลือกตั้งเขาสูระบบศูนยขอมูลเลือกตั้ง
15) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

