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ค าน า 
 

เอกสารคู่มือแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล เล่มนี ้ ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดตาล  
จัดท าขึ้น  เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการจดัการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่  ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และด าเนินการได้อย่างคล่องตัว 
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของรัฐ ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้สถานศึกษาสามารถจัดหารายได้ ผลประโยชน์ และ
ระดมทรัพยากรมาใช้ในการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษากต็้องมี
ความรับผิดชอบทางกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร ในฐานะผูแ้ทนสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกีย่วข้องจะต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่ในการบรหิารจัดการ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้น าไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

                                                 งานบริหารทั่วไป 
                                                  โรงเรียนวัดตาล 
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การบริหารทั่วไป 

โรงเรียนวัดตาล 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

การบริหารทั่วไป 

แนวคิด 

การบริหารทั่วไป  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่นบรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการ
อ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บรกิารการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยอีย่างเหมาะสม   ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพื่อประชาสัมพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ

ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนบัสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบข่ายและภารกิจ 
๑. การด าเนินงานธุรการ 
๒. งานเลขานกุารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
๓. การพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๔. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
๘. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๙. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๐. การรับนักเรียน 
๑๑. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๑๒. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑๓. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๑๔. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๕. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน และ

สถาบันสังคมอืน่ที่จัดการศึกษา 
๑๖. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
๑๗. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๑๘. งานบริการสาธารณะ 
๑๙. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 



๑. การด าเนนิงานธุรการ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขัน้ตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมะสม 
๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบ   

ที่ก าหนดไว้ 
๔) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่

ก าหนดไว้ 
๕) ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า 
๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
๒) สนับสนุนขอ้มูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓) ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔) จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
๕) ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินการ

และรายงานผลการด าเนินหารให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
๓. การพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒) จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๓) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 
๔) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มคีวามรู้ ความสามารถและทักษะ

ในการปฏิบัติภารกิจ 
๕) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
๖) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ ์



๗) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
๒) พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๓) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริม สนับสนนุ

งานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกีย่วข้องทราบ 
๕) ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
๖) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

๑ ) พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๒๙ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

๕.๑ การจดัระบบการบรหิาร 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
๒) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการ

บริหารงานของสถานศึกษา 
๓) น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน

สถานศึกษา 
๔) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
๕) ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
 
๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕.๒ การพฒันาองคก์ร 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ศึกษา วิเคราะห ์ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ

สถานศึกษา 



๒) ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

๓) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธข์องสถานศึกษา 

๔) ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนือ่งและ

สม่ าเสมอ 
๖) น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๖. งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการ

บริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
๔) สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 
๕) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๖) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๗) ติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ทีคุ่้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู้ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

 

 

๗. การส่งเสริมสนบัสนนุด้านวิชาการ งบประมาณ บคุลากรและบรหิารทั่วไป 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นของด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
๒) จัดระบบส่งเสริม สนับสนนุและอ านวยความสะดวก ในการบริหารงานด้านวิชากางบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป 
๓) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานทุกด้าน 
๔) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้าน

ต่าง ๆ 



 ๕) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนนุและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มี
ความยึดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนว่า พ.ศ.๒๕๔๖ 

๘. การบรหิารจัดการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๒) บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 

ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความ

คุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๔) สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไข

เพิ่มเติม 

๙. การจดัท าส ามะโนผู้เรียน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง

การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
๒) จัดท าส ามะโนผู้ที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔) เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๑๐. การรับนกัเรียน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลง

ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
๒) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
๓) ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
๔) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้า

เรียน 

 



๕) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารบัทราบ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๑. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย 
๒) ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับ แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 

๓) ด า เนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่ง หรอืทั้ง ๓ รูปแบบตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา 

๔) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษา 

๕) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๒. การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
๒) ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการ

อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
๔) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิด

คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๓ การประชาสัมพนัธ ์
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ

ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 



๒) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร สถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

๓) จัดให้มีเครอืข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
๔) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
๕) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
๖) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขพัฒนาใหเ้หมาะสม ต่อไป 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๙ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ. ๒๕๒๕ และ

แก้ไขเพิ่มเติม 

๑๔. การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานจัดการศึกษาของบคุคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่น 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและ

หน่วยงานอ่ืน 
๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ

บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 
 
 
 
๑๕. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกจิสถานศึกษา 
๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
๓) ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๔) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมกาด าเนินงานตาม

ภารกิจ 
๖) ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 

 

 



๗) ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

๑๖. งานบรกิารสาธารณะ 
  แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
๒) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
๓) ให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของ

สถานศึกษา 
๔) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณะให้มีประสทิธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
๕) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
๖) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

ระเบยีบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๗. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่นๆ 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
๒) ให้ผู้ทีร่ับผดิชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และด าเนินงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 
๓) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๔) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 


