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เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ข (2) ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิม่เติม หมายถึง บคุลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทัง้ของรัฐและ
เอกชน ซึ่งอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
และมีอ านาจและหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษาก าหนด (ปัจจุบันเปล่ียนเป็น
ศกึษาธิการจงัหวดั ท าหน้าท่ีแทน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา) 

1 

พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 2 

สง่เสริม สนบัสนนุข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 3 

จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 4 

ประเมินผลการปฏิบตังิานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือ 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. (ปัจจบุนัเปล่ียนเป็นศกึษาธิการจงัหวดั ท าหน้าท่ีแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา) 5 

ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี ้กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษา
หรือคณะกรรมการสถานศกึษามอบหมาย 6 
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 ดังนั้น ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีรักษาการในต าแหน่ง จึงมีอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องศึกษาให้เกิด
ความเข้าใจซึง่การตระหนกัถึงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของตน จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
เอือ้ให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน 

  
1. จดัท านโยบายแผนพฒันาการศกึษาด้านวิชาการ บคุคล งบประมาณบริหารทัว่ไป 

2. จดัตัง้/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. พฒันาหลกัสตูร/จดัการเรียนการสอน 

4. ออกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ แนวปฏิบตัิ 
5. ก ากบั ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดแูลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 
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สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล บริหารทั่วไป 

- การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

ฯลฯ 
 

- การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร หรอืเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแตก่รณี 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
- การอนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

ฯลฯ 
 

- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การด าเนินการเกีย่วกบัการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
- การด าเนินการทางวินยัและ
การลงโทษ 

ฯลฯ 
 

- การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
- งานวจิัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- การด าเนินงานธุรการ 

ฯลฯ 
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ขอบข่ายและภารกิจของสถานศกึษา 
 
 

1. งานบริหารวิชาการ 
 

 
1.1  การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระ     
     หลกัสตูรท้องถ่ิน 

1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

1.3 การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

1.4 การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 

1.5 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

1.6 การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

1.7 การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

1.8 การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

1.9 การนิเทศการศกึษา 

1.10 การแนะแนว 

1.11 การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

1.12 การส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

1.13 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองค์กรอ่ืน 

1.14 การส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
       สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 

1.15  การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

1.16 การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 

1.17 การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
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      2.1   การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณเพ่ือเสนอตอ่ปลดักระทรวง 

        ศกึษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแล้วแตก่รณี 
2.2   การจดัท าแผนปฏิบตัิการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจาก 
        ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง 
2.3   การอนมุตัิการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร 
2.4   การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.5   การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.6   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
2.7   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8   การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา 
2.9   การปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกบักองทนุเพื่อการศกึษา 
2.10 การบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
2.11 การวางแผนพสัด ุ
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้               
        เงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอ่ปลดักระทรวงศกึษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ  
        การศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแตก่รณี 
2.13 การพฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการจดัท าและจดัหาพสัด ุ
2.14 การจดัหาพสัด ุ
2.15 การควบคมุดแูล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัด ุ
2.16 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2.17 การเบิกเงินจากคลงั 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

       2.19 การน าเงินสง่คลงั 
2.20 การจดัท าบญัชีการเงิน 
2.21 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.22 การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน 
 

2. งานบริหารงบประมาณ 
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3. งานบริหารงานบุคคล 

 
3.1   การวางแผนอตัราก าลงั 

3.2   การจดัสรรอตัราก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.3   การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 

3.4   การเปล่ียนต าแหน่งให้สงูขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.5   การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

3.6   การลาทกุประเภท 

3.7   การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3.8   การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

3.9   การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

3.11 การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ 

3.12 การออกจากราชการ 

3.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวตัิ 
3.14 การจดัท า บญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทาน   
        เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชเูกียรติ 
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.18 การส่งเสริมวินยั คณุธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร 
        ทางการศกึษา 

3.19 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนญุาต 

3.20 การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

        การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
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4. งานบริหารทั่วไป 

 
 

4.1   การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
4.2   การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศกึษา 
4.3   การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 
4.4   งานวิจยัเพ่ือพฒันานโยบายและแผน 
4.5   การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 
4.6   การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
4.7   งานเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
4.8   การด าเนินงานธุรการ 
4.9   การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
4.10 การจดัท าส ามะโนผู้ เรียน 
4.11 การรับนกัเรียน 
4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตัง้ ยบุ รวมหรือเลิกสถานศกึษา 
4.13 การประสานการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
4.15 การทศันศกึษา 
4.16 งานกิจการนกัเรียน 
4.17 การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา 

     4.18 การส่งเสริม สนบัสนนุและประสานการจดัการศกึษาของบคุคล ชมุชน องค์กร   
            หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา 
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4.19 งานประสานราชการกบัส่วนภมูิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
4.20 การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
4.21 การจดัระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน 
4.22 แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 
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