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การบริหารทั่วไป

โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

การบริหารทั่วไป
แนวคิด
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ
ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไป
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชนซึ่งจะกอใหเกิด
ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลือ่ มใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอบขายและภารกิจ
๑. การดําเนินงานธุรการ
๒. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๔. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
๘. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
๙. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
๑๐. การรับนักเรียน
๑๑. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๑๒. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๓. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
๑๔. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
๑๕. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๖. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
๑๗. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
๑๘. งานบริการสาธารณะ
๑๙. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น

๑. การดําเนินงานธุรการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดยอาจนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมะสม
๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กําหนด
ไว
๔) จัดหา Hardware และ Softwareใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบที่กําหนดไว
๕) ดําเนินการงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็วประหยัด และคุมคา
๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบดําเนิน
การหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี
๕) ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัดการดําเนินการและ
รายงานผลการดําเนินหารใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๒) จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๓) จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
๔) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจ
๕) จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา และสวนกลาง
๖) นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ
๗) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเปนระยะๆ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา
๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา
๓) ประสานงานกับเครือขายการศึกษาเพื่อแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือเพื่อสงเสริม สนับสนุนงาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๔) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
๕) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา
๖) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษา และเขตพื้นที่
การศึกษาอยางตอเนื่อง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑ ) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
และที่แกไขเพิ่มเติม
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๕.๑ การจัดระบบการบริหาร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาวิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา
๒) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงสวนราชการภายในระบบการทํางานและการ
บริหารงานของสถานศึกษา
๓) นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงสวนราชการใน
สถานศึกษา
๔) ประกาศและประชาสัมพันธใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ
๕) ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด
๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.๒ การพัฒนาองคกร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาองคกรของ
สถานศึกษา
๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ
ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา

๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสรางภารกิจ
เทคโนโลยี และกลยุทธของสถานศึกษา
๔) กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
๖) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๖. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
๒) วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช
ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๓) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานดานตางๆ ของสถานศึกษา
๔) สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา
๕) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๖) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗) ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๗. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจปญหาความตองการจําเปนของดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
๒) จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารทั่วไป
๓) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานทุกดาน
๔) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในดานตางๆ
๕) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานตางๆ ใหมีความยึด
หยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๓) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นวา พ.ศ.๒๕๔๖
๘. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
๒) บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย
เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน
๓) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความคุมคา
และเอื้อประโยชนตอการเรียนรู
๔) สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๒๖
และแกไขเพิ่มเติม
๙. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษา
ในเขตบริการของสถานศึกษา
๒) จัดทําสํามะโนผูที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔) เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๐. การรับนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษารวมกัน และเสนอขอตกลง ให
เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
๒) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด
๔) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
ในการเขาเรียน
๕) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๑. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย
๒) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียน และทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา
๔) ประสานเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๕) ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒. การสงเสริมกิจการนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนได
มีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
๔) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัด
กิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๓๒
๑๓. การประชาสัมพันธ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความตองการใน
การไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน
๒) วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร สถาบันและ
สื่อมวลชนในทองถิ่น
๓) จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ

๔) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธ
ผลงานของสถานศึกษา
๕) สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสว นรวมของเครือขาย
ประชาสัมพันธ
๖) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
พัฒนาใหเหมาะสมตอไป
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
และที่แกไขเพิ่มเติม
๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕
และแกไขเพิ่มเติม
๑๔. การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรและ
หนวยงานอื่น
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา
๒) วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
๓) กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา
๔) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
๕) ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจ
๖) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด
๗) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม
๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๖. งานบริการสาธารณะ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ
๒) จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
๓) ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอื่นๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสม และศักยภาพของ
สถานศึกษา
๔) พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ
๕) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ
๖) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๗. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
๒) ใหผูที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานใหเสร็จสิ้นตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๓) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
๔) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

