
คู่มือการบริหารทั่วไป 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 
หลักการและแนวคิด 
 1.  ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุด 
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาให้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2.  มุ่งส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตาม
กฎเกณฑ์ กติกาตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  3.  มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาสะสม สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4.  การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยปรานส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารงานอ่ืน 
ๆ ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม 
สนับสนุนและการอ านวนความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการ
ศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน 
 
ขอบข่ายภารกิจงาน 
 1.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  8.  การด าเนินงานธุรการ 
 9.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 11. การรักนักเรียน 
 12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 14. การระดมทรัพยกรเพ่ือการศึกษา 
 15. การทัศนศึกษา 
 16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 18. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 



 19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 20. การายงานผลการปฏิบัติงาน 
 21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภารกิจและแนวปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป 
 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ก า ร พั ฒน า ร ะ บ บแ ละ เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 
     1)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
     2)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
     3)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน 
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548 
     4)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
     5)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548 

การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
1. ส ารวจระบบและจัดท าทะเบียบ เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศ กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสื่อสารเรียน
การสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ข้อมูลชุมชน ฯลฯ 
เ พ่ือใช้ ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมุลของส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจและส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรใน
สถานศึกษาใช้ระบบ ข้อมูลสารสนเทศ 
4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาอ่ืนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. น าเสนอและเผยปแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
การบริหาร และการประชาสัมพันธ์ 
6. ท าการประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 

2. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 

การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
1. ก าหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการ
ประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจงานจัด
การศึกษา 
2. จัดท าแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
3. ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือจัดท าข้อตกลงและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 
4.  ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตาม
ภารกิจ อยา่งชัดเจนและเหมาะสม 
5. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงาน
และจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
7. ก าหนดแผน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร ะหว่ า ง เครื อข่ ายการศึกษาที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
สถานศึกษา 
8. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่าย
การศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
    1) พระราชบัญญัติการศึกาแห่ งชาติ  พ.ศ . 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
     3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกา พ.ศ. 2547 
     4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การ
บริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล ในส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
     5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 

การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
     การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและ
ตัวชี้วัดตามความส าเร็จ 
2. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน บรรลุตัวชี้วัดระดับดีมาก ดี พอใช้ หรือปรับปรุง 
3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคราย
มาตรฐาน การปฏิบัติงานเพ่ือหาเหตุปัจจัยและก าหนดแนว
ทางการผดุงรักษาการพัฒนาและการปรับปรุงตามกรณี 
จัดท าเป็นข้อเสนอการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
4. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานตามข้อมูลการวิเคราะห์ให้
รองรับภารกิจที่จ าเป็นและนโยบายส าคัญ 
5. ก าหนดประเด็นตัวชี้วัด เกณพ์ความส าเร็จ การก ากับ
ติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาร 
และประเด็นการประเมินผล ตามแผนพัฒนาการศึกาของ
สถานศึกษาประจ าปี 
6. กลุ่มงาน และฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และคณะบริหาร
สถานศึกษาน าผลประเมินพิจารณา รับฟังค าชี้แจง เพ่ือ
ประเมินภาพความส าเร็จระดับสถานศึกษา รายมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
7.  จั ดท ารายงาน และรายงานสาธารณชน เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือใช้เป็นการก าหนดนโยบายของสถานศึกษา
และพัฒนาระบบโครงสร้างการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวขี้วัดความส าเร็จรายกลยุทธ์และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุส าเร็จ 
2. ตั้งประเด็นหรือสมมุติฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการหา
ค าตอบ โดยศึกษาองค์ประกอบตัวแปรของปัจจุบัน
ภายนอก (ชุมชน ท้องถิ่น) และองค์ประกอบภายใน
สถานศึกษา 
3. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญาตามกรณีและด าเนินการวิจัย
เชิงพัฒนา 
4. น าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
     1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
     2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     3)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
     4)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
บริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นนิตบุคคลในส านักเขตพ้ืน
การศึกษา พ.ศ. 2546 
     5)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอ่ืน พ.ศ. 2547 
      6)  คู่มือหรือแนวทางการจัดการความรู้ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

การจัดระเบียบบริหารและพัฒนาองค์กร 
    การจัดระบบการบริหาร 
    1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามภารกิจงานที่เป็น
พันธกิจที่ 4 ด้านของสถานศึกษา 
    2.วางแผนออกแบบจัดระบบการบริหารงานบุคคล 
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และมาตรฐานสายงานของ
สถานศึกษา 
    3.  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การแบ่งส่วนงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาธารณชนทราบ 
    4. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน 
    5. ศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
     การพัฒนาองค์กร 
     1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครู และบุคลากร
ทางการศึกษารายบุคคล 
     2. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสาย
งาน 
     3. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
     4. จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการท างานของ
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
      5. จัดสวัสดิการเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลตามมาตรฐาน สายงานของสถานศึกษา 
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6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     2) พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 
     3) มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     1.  ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
     2. ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างและรายบุคคล โดยการมีส่วนร่วม
ของาบุคลากรทุกฝ่าย 
     3. สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน 
     4. สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน ควบคุม 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
     5 .  ประ เมินการปฏิบั ติ ง านตาม เครื่ อ งมื อของ
สถานศึกษาท่ีจัดท าขั้น 
     6. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
มาตรฐาน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
     2) หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้าน เทคโนโลยีการศึกษา 

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. วางแผนด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษางานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถในการใช้และ
บ ารุงรักษา และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษา 
6. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือควา
มาคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

8. การด าเนินงานธุรการ 
     1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

การด าเนินงานธุรการ 
     งานสารบรรณ 
     1. การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
         1.1 วิ เคราะห์ โครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
         1.2  ออกแบบระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการให้ 
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การึกษาได้โดยน าระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้
ในการด าเนินงาน 
          1.3 จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software 
ให้สามารถรองรับการปฏฺบัติงานตามระบบการรับ -ส่ง
หนังสือราชการทีอ่อกแบบไว้ได้ 
          1.4 รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 
          1.5 ประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ และปรับปรุงเป็นระยะๆ 
     2. การจัดท าหนังสือราชการ 
          2.1 ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิดของหนังสือราชการ 
           2.2 ออกแบบหนังสือราชการให้เป็นแนวเดียวกัน 
โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มาใช้ในการด าเนินงาน 
           2.3 ออกแบบระบบการพิมพ์และส าเนาหนังสือ
ให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 
           2.4 จัดบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการพิมพ์และ
ส าเนาหนังสือตามระบบที่ก าหนด 
           2.5 ประเมินระบบงานพิมพ์และส าเนาหนังสือ 
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
        3. การเก็บหนังสือราชการ 
            3.1 วิ เคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บ
เอกสารของสถานศึกษา 
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            3.2 ออกแบบระบบการจัด เก็บ เอกสารให้
สอดคล้องกับระบบการรับ-ส่ง การยืมและการท าลาย
หนังสือราชการ และเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือที่ก าหนดใน
ระเบียบงานสารบรรณ โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 
            3.3 จัดหาและพัฒนา Hardwar และ Software 
ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการจัดเก็บ
หนังสือราชการทีอ่อกแบบไว้ได้ 
           3.4 ด าเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่ก าหนด 
           3.5 ประเมินผลการด าเนินงานการจัดเก็บหนังสือ
เป็นระยะๆ และปรัปปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
      4. การให้ยืมหนังสือราชการ 
          4.1 ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้
สอดคล้องกับระบบการรับ -ส่งและการจัดเก็บหนังสือ
ราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
          4.2 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือ
ราชการให้สอดคล้องกับระเบียบส าหนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณและงานที่เก่ียวข้อง 
          4.3 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะย ๆ 
           4.4 น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการ
ให้ยืมหนังสือราชการ 
      5. การท าลายหนังสือราชการ 
          5 . 1  ภ า ย ใ น  6 0 วั นห ลั ง จ า ก สิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น 
ด าเนินการส ารวจหนังสือท่ีหมดอายุการเก็บจากฐาน 
ข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครื อข่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
           5 . 2  จั ดท า บั ญชี หนั ง สื อ ขอท า ล า ย เ สน อ
คณะกรรมการท าลายหนังสือของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
            5.3 ด าเนินการท าลายหนังสือด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
     1)  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
     2)  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     3)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข้เพ่ิมเติม 
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     1)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

     การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
      1. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชี
รับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
      2. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจและกรอกรายการ
บัญชีรับ-ส่งงาน เป็นงาน ๆ ตามที่รับผิดชอบ 
      3. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม 
      4. เก็บเป็นหลักฐานการรับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนละ 14 ชุด 
     การมอบอ านาจหน้าที่งาน 
      1. วิเคราะห์ภารหน้าที่การงานของสถานศึกษาจาก
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจากที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ิมเติม 
      2. ตรวจสอบต าแหน่งมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
ความถนัดของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
      3. ก าหนดภาระหน้าที่การงานในบุคลากรรับผิดชอบ
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ของบุคลากรตามความเหมาสม 
      4. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน 
      5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
      6. จัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์พร้อมตัวชี้วัดของงาน 
      7. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
      8. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
     การประชุมภายในสถานศึกษา 
     1. วิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา ก าหนดแผนการ
ประชุมแจ้งให้ทุกงานภายในสถานศึกษาทราบ 
     2. ประสานกับทุกงานภายในสถานศึกษา รวมรวม
เรื่องที่จะน าเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดท าวาระและเอกสารการ
ประชุม 
     3. ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 
     4. ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ 
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม การเตรียมเครื่องดื่ม 
อาหารว่างส าหรับรองรับผู้มาประชุมและการเตรียมการ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
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       5. บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม และด าเนินการ
ตามมติที่ประชุม 
      6. ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
      7. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลเพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
     งานยานพาหนะ 
      1 .  วิ เ คราะห์ ภารกิ จ และแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
สถานศึกษาแล้ว จ าแนกภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้
พาหนะน าไปจัดหมวดหมู่ 
      2. ร่วมกับทุกงานในสถานศึกษาวางแผนการใช้
ยานพาหนะเป็นรายเดือน 
      3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาติใช้พาหนะ
การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การตรวจสภาพ การ
ซ่อมบ ารุงรักษาและการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
     4. ศึกษาสภาพทั่วไปและก าหนดสถานที่เก็บรักษา
ยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย 
     5. ประเมินแผนการใช้ยานพาหนะ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการขออนุญาต ใช้ยานพาหนะการขออนุมัติเบิกจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงการตรวจสภาพ การซ่อมบ ารุงรักาและการ
รายงานการใช้พาหนะ น าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

9.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
     1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสุด 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
     3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
     4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2546   
 

การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
1.  ศึ กษาวิ เคราะห์ สภาพทั้ งภาย ในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือจัดท าก าหนดแผนผังบริเวณสถานศึกษา 
(Maser Plan) โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถด้าน สถาปนิกหรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ทางด้านสถาปนิกขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือน่วย
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสังกัดและหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบ
คุ ล ากรและทางร าชการ  โ ดยความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการการสถานศึกษา 
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5) กฎกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 

2. ด าเนินการจัดหางบประมาณจากทางราชการ หรือเงิน
นอกงบประมาณมาใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 
3. ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงหรือจัดภาพแวดล้อมตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
4. จัดบุคลากรรับผิดชอบการบ ารุงรักษา ดูแลพัฒนา
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะสม พร้อมที่จะใช้
ประโยชน์ 
5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาคารสถานที่จัดท า
แบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
6. ติดตามตรวจอบ ประเมินผล และรายงานผลการใช้การ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 
     3) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
     4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เด็กและเยาวชนโดย 
สถานศึกษา พ.ศ. 2543 

การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนวิฦธีการจัดท าส ามะโน
ประชากรวัยเรียน 
2. จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 
3. จัดท าสะมะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการ
ทางการศึกษาใน เขตบริการของสถานศึกษา ให้เป็น
ปัจจุบันโดยประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป 
5. เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 

11. การรับนักเรียน 
      1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
      3) พรบ.การคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
      4) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่ง
ระดับ และการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 

การรับนักเรียน 
1. ศึกษาข้อมูลประชากรวัยเรียนจากข้อมูลส ามะโน
ประชากรวัยเรียน (โปรแกรม obec smis) ข้อมูลนักเรียน
ที่จะจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจาก
การศึกษานอกระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
เป้าหมายการรับนักเรียนของแต่ละระดับชั้น 
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 2. จัดท าแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนชั้นเรียน 
และสามารถรองรับอาคารเรียน ครู ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ของ
สถานศึกษาโดยประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. แจ้งก าหนดการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและจัดท าประกาศส ารวจเด็กเข้าเรียนของ
สถานศึกษา 
4. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการ
ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านทะเบียนราษฎร์ 
สัญชาติ พิการ มีความบกพร่องหรือด้วยโอกาส 
6. ประเมินผล และรายงานการรับนักเรียนต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง 
ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
     1)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2550 

การเสอนความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 
     การจัดตั้ง 
     1.  บุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรที่จะขอให้จัดตั้ ง
สถานศึกษาด าเนินการส าเนวจความพร้อมตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ 
      2. ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
      3. รอรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่มี
อ านาจอนุญาตเพ่ือการด าเนินการต่อไป 
     การยุบรวม 
      1. สถานศึกษาที่ประสงค์จะยุบด้วยกัน ร่วมกัน
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
      2. เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
       3. เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพที่ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยุบรวม
สถานศึกษา 
       4. รอรับผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
อนุมัติ เพ่ือการด าเนินการต่อไป 
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      การเลิกสถานศึกษา 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
2. ด าเนินการแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทรา
ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปี
การศึกษาถัดไป 
3. จัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ยุบเลิก ได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาอ่ืนทุกคน 

13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
     3) กฎกรทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งระดับ
และการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 
     4) กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
     5) แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา ทางเลือกที่
จัดโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
     6) เอกสารหลักฐานการศึกาตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ส าหรับการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 
     7) คู่มือการด าเนินงานการจัดการศึกษาโคย
ครอบครัวส าหรับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
1. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษา และ
ความพร้อมของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือก าหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
3. ก าหนดแนวทางและความเชื่อโยงในการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้ งในการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความ
ต้องการของผู้เรียและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 
3 รูปแบบตามความเหมาะสมและศักยาภาพของ
สถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ 
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
5.  ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

14. การระดมทรัพยกรเพื่อการศึกษา 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
เรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2549 
     3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้
สถานศึกาของรัฐไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 
     4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 
     5) ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได้ของสถานศึกาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ทรัพยากรที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
2.  ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุน
จากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการ
ขอรับการสนับสนุน 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 
4.  ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจ ชักชวน
ประชาชนเอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจ สนใจให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา 
5.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ในทุก
ด้านซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกคอรงส่ วนท้องถิ่ น 
หน่วยงาน สถานประกอบการร่วมกัน 
6.  ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

15. การทัศนศึกษา 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย และดูงาม 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
     3) ระเบียบกระทรวงศึกาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 
2548 

การทัศนศึกษา 
1.  ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.  เตรียมการก่อนด าเนินกิจกรรมในทุก ๆ ด้านให้
เรียบร้อยโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมเป็น
ส าคัญ 
3.  ด า เนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแผนงาน 
โครงการ 
4.  ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ และ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5.  รายงานการทัศนศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
 มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2532 

การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 1. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับ
การด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน อันได้แก ่
     1.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน โครงกา
รอหารกลางวัน, โครงการอาหารเสริม (นม) 
     1.2 งานแนะแนว 
     1.3 งานกีฬาและนันทนาการ 
     1.4 งานลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บ า เพ็ญ
ประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
     1.5 งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนเป็นต้น 
2. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกิจการ
นักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผน 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน 
4. ประสาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการต่อเนื่อง 
5. ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) พระราชบัญญ ติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
     3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548 
     4) ระเบียบการะทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาสังกัดกระทรง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2532 

การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกา รวมทั้งความ
ต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน 
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกา 
โดยประสานความร่วมมือกับบุคลากร ชุมชน องค์กร และ
สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
3. จัดให้มีเครือข่ายประสานงานการประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มี
ความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ 
5. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา ตาม
แนวทางท่ีก าหนดในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง 
6. สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
7. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทราบถึง
ผลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ และน าไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษารของบุคลล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
     3) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคลชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
1. ประสาน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
2.  ประสานให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัด
การศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
3 .  สนั บสนุ น ให้ บิ ด ามารหรื อผู้ ป กครองมี ค ว าม รู้ 
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร
หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครองดูแล 
4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม
ตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศานา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง 

19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไข 

งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
1. ศึกษา ส ารวจและก าหนดภารกิจ ทั้งภารกิจหลัก และ
ภารกิจที่ได้รับหมายที่จะต้องประสานกับหน่วยงานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. ก าหนดรูปแบบภารกิจขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนเทคนิค
ต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เรื่องจะประสานงาน 
3. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือและช่องทางการ
ประสานงานให้มีความพร้อม เอ้ือประโยชน์และสะดวกต่อ
การประสานงาน 
4. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตาม
ภารกิจอย่างชัดเจน และเหมาะสม 
5. ประสานความร่วมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
6. ประเมินผลการด าเนินงานและรูปแบบการประสานงาน 
และน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบและพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานงานเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการ
รายงานผลการพัฒนาการศึกาของสถานศึกษา 
2. จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศกึษา 
3. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบที่ก าหนดไว้ 
4. จัดท ารายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ 
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
     1) พระราชบัญญ ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 

การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
1. ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผน     
กลยุทธ์) ของสถานศึกษา 
2. ประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท ารายงานและแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
4. วางแผนการจัดกระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการ 
ป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการ
และวิธีการที่ส านักการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
6. ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรการที่
ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะ ๆ 
7. รายงานการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

 

 
 
 
 
 
 



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) พระราชบัญญ ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
     3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
ลงโทษนักเรียน 
1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 
3. วางแผนก าหนดนโยบายการด าเนินงานปกครอง
นักเรียนเพื่อ 
     3.1 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียน
ผู้ประพฤติด ี
     3.2 การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน ได้แก่  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ ไม่
เหมาะสม การป้องักนและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 
4. ด าเนินการบริหารงานปกครองนักเรียน โดยการก าหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัด เจน และประสานการ
ด าเนินงานปกครองนักเรียน ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5. ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ด าเนินไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้ที่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายเ พ่ือการปรับปรุ ง
พัฒนาการด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

 


