
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หน้าที่และอํานาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

บทบาทและหน้าที่อํานาจของสถานศึกษา 
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคล้องกับนโยบายของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม 

กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผล 

ประโยชน์จาก ทรัพยส์ินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามระเบียบที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด 

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจาก หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกําหนดให้ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) 

มาตรา 39 (อํานาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา) 
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ.2547 (ออกตามมาตรา 34 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 
4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา (ออก

ตามมาตรา 39 วรรคสอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542) 
5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืน ฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตามมาตรา 35 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 

6) กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 

7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ 
 
 



 

 

 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหาร
ทั่วไป 

2) จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 
5) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินของราชการ 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ 

 

บทบาทหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

1) จัดรูปแบบการศึกษา มาตรา 15 
2) จัดกระบวนการศึกษา มาตรา 24-30 
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน มาตรา 39 
4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา มาตรา 40 
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48-50 
6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินของราชการ มาตรา 59 
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาตรา 65-66 

2. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
1) ผ่อนผันการส่งเด็กเขา้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบที่เหมาะสม มาตรา 12 
4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด 

3. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ 2546 (มาตรา 39) 

1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) บริหารกิจการสถานศึกษา 
3) ประสานระดมทรัพยากร 
4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
5) จัดทํารายงานประจําปีต่อกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) อนุมัติประกาศนียบัตรวุฒิบัตร 
7) อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอํานาจ (ปฏิบัติราชการแทน) มาตรา 44-45 

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 

- ผู้อํานวยการสํานักฯในกรม ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา 
- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถึงผู้อํานวยการสถานศึกษา 

4. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
2546 

1) วิเคราะห์ จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 
2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป 
4) แตง่ตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ 

5. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 

1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา 27(1) 
2) พิจารณาความดีความชอบ มาตรา 27 (2) 
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร มาตรา 27(3) 
4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู มาตรา 27 (4) 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา 27 (5) 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ มาตรา 27 (6) 
7) สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ  

มาตรา 49 
8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร มาตรา 53( 4) 
9) สั่งขา้ราชการครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก มาตรา 56 วรรคสอง 
10) สั่งให้ข้าราชการครูพ้นทดลองงานต่อไป มาตรา 56 วรรคสอง 
11) สั่งขา้ราชการครูที่ออกไปแล้วกลับเขา้มาตาม มติ อ.ก.ค.ศ มาตรา 64 
12) สั่งให้ข้าราชการครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงว่าง) มาตรา 68 
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู มาตรา 73 
14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น มาตรา 75 
15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบแบบ 

แผนฯ มาตรา 78 
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี มาตรา 79 
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน มาตรา 81 
18) รักษาวินัยอย่างเครง่ครัด มาตรา 82 
19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชา มาตรา 95-98 
20) อนุญาต ยับยั้งการลาออก มาตรา 108 
21) สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสการปกครองฯ มาตรา 110(4) 
22) สั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตําแหน่ง  

ไร้ประสิทธิภาพ จําคุก 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ

สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 กําหนดบทบาทหน้าที่
ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 



 

 

1) ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสํานักงาน 

คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ยุบ รวม เลิกลม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน  

โอน จําหน่ายตาม หลักเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
5) โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพยสินที่มีผู้ 

อุทิศให้ แตจ่ําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการโรงเรียนต้องเห็นชอบและรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

7. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่นๆ เช่น 
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
2) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ 

ประพฤติ นักเรียนฯ พ.ศ.2548 
4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของ 

สถานศึกษา พ.ศ.2547 
5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 
8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษา  

พ.ศ.2547 
9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา  

พ.ศ.2547 
10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 –  

พ.ศ.2547 
11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉ.2)  

พ.ศ.2547 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 ของ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ให้กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 40 ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

2. อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเก่ียวกับ การบริหารบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ดังตอ่ไปนี้ 

1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อ 



 

 

บังคับ หลักเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 
2) เสนอความคิดต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาใน สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ีอ.ก.ค.ศ  

เขตพ้ืนที่ การศึกษามอบหมาย 
 

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน ๖ ฝ่าย 
ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา 
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน 

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง 



 

 

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.11 การวางแผนพัสดุ 
2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ 

เงิน งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่ กรณี 

2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
2.14 การจัดหาพัสดุ 
2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
2.16 การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน 
2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
2.19 การนําเงินส่งคลัง 
2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน 
2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4 การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.6 การลาทุกประเภท 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
3.12 การออกจากราชการ 



 

 

3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
3.14 การจัด ทําบัญชี รายชือ่และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เก่ียวกับการ 

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.8 การดําเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4.10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.15 การทัศนศึกษา 
4.16 งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน 
4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

5. ด้านการอำนวยการ มีภาระหน้าที่ ๑๒ อย่างด้วยกันคือ 
๕.๑. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลเกี่ยวกับเอกสารราชการ และสวัสดิการนักเรียน  

ครูและ บุคลากรทางการศึกษา  



 

 

๕.๒ ออกแบบระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถ 
เชื่อมโยงระหว่าง สถานศึกษากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT) มาใช้ ในการดำเนินงาน 

๕.๓ จัดทำ Obec Line ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง สวยงาม 
๕.๔ ประชาสัมพันธ์งานในทุกรูปแบบ ละจัดเก็บให้เรียบร้อย  
๕.๕ รวบรวมและจัดทำสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
๕.๖ จัดบริการเยี่ยมไข้คณะครู-อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน นักปฏิบัติการที่เกิดอุบัติเหตุ 

หรือเจ็บป่วย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑ วัน นำกระเช้ำผลไม้หรือดอกไม้หรืออ่ืน ๆ ไปเยี่ยมโดยมีหัวหน้า
หมวด / งาน / ฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ 

๕.๗ ประสานงานกับเจา้ภาพและแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน ในการวางพวง 
หรีดเป็น เจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพของครู – อาจารย์ บิดา มารดาของครู อาจารย์ บิดา มารดาของคู่
สมรส นักเรียน นักการ ภารโรงหรือญาติสายตรง 

๕.๘ จัดยานพาหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงานศพ  
๕.๙ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการประจำปี การย้าย การลาออก 

ของ บุคลากรในโรงเรียน  
๕.๑๐ จัดบริการเยี่ยมไข้ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน  
๕.๑๑ จัดบริการวางพวงหรีดงานศพของผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน  
๕.๑๒ จัดทำร่างระเบียบสวัสดิการโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือ 

ประกาศใช้และเป็นหลักปฏิบัติ  
๖. ด้านบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่ ๒๐ อย่างด้วยกันคือ 

๖.๑ ดูแล กำกับ ติดตาม ระบบงานประกันคุณภาพการศกึษา ระบบควบคุมภายใน และงาน 
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๖.๒ ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษา  
๖.๓ ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง  
๖.๔ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงานและแผนบริหารความเสี่ยง  
๖.๕ วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  
๖.๖ ส่งเสริมให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบ 

คุมการดำเนิน ตามภารกิจโดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย 
และ หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๖.๘ วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก  

๖.๙ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศกึษารวมทั้งสถาน 
ประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา  

๖.๑๐ ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร  



 

 

มหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
๖.๑๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา 
๖.๑๒ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
๖.๑๓ วางแผน ดำเนินการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น 

๖.๑๔ ศึกษาความต้องการจำเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานการจากการศึกษา 
ของ สถานศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับข้อมูล ข่าวสารของชุมชน  

๖.๑๕ วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา โดย 
ประสานความร่วมมือกับบุคลากร ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนในท้องถิ่น  

๖.๑๖ จัดให้มีเครือขา่ยการประสานงานการประชาสัมพันธ์  
๖.๑๗ พัฒนาบุคลลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการ 

ประชาสัมพันธ์  
๖.๑๘ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา ตามแนวทางที่กำหนดในทุกโอกาสอยา่ง 

ต่อเนื่อง 
๖.๑๙ สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ 

เครือข่าย ประชาสัมพันธ์  
๖.๒๐ ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากประชาสัมพันธ์  

และนำไป ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสม 
 

การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คํานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
1) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีดความสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ
กระจายอํานาจ 

3) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 
4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
6) มุ่งให้เกิดผลสําเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอํานาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุดเพื่อให้ 

สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว 
7) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
8) เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


