
บทบาท หน้าที่ของผู้อ านวยการส านกกงานขขพื้นนที่การ กึกาา 
 

 1.       บทบาทหนา้ที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 วรรค 2 ไดก้ าหนด
อ านาจหนา้ที่ของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ดงัน้ี  
 1)      เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในเขตพื้นที่การศึกษา  
 2)      รับผดิชอบ ในการปฏิบตัิราชการของส านกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบตัิราชการของกระทรวง  
 3)      ปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหนา้ที่ของผูอ้  านวยการ
ไวเ้ป็นการเฉพาะการใชอ้  านาจ และการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎหมายดงักล่าวใหค้  านึงถึงนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมติัแนวทาง และแผนการปฏิบติัราชการของกระทรวงดว้ย  
2.       บทบาทหนา้ที่ตามพรบ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๒๔ ของ พรบ.
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ผูบ้ริหารราชการในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษา และมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี              
 ๑) รับผดิชอบในการปฏิบตัิงานราชการที่เป็นอ านาจและหนา้ที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย               
 ๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนที่อยูใ่นอ านาจและหนา้ที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา               
 ๓) พจิารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา               
 ๔) จดัท าแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา               
 ๕) จดัท าทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา               
 ๖) จดัท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่า และเกณฑก์ารประเมินผลงานส าหรับ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา               
 ๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาเพือ่เสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป            
 ๘) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย  
3. หนา้ที่เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขานุการในคณะกรรมการต่างๆ  
4. อ านาจหนา้ที่ตามทีไ่ดม้อบอ านาจ(ค  าสัง่ใหป้ฏิบติัราชการแทน) และตามกฎหมายอ่ืน                       
              



บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถาน กึกาาขกนนื้นนฐาน      
          

1. อ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ            
 1) จดัรูปแบบการศึกษา ม.15                               
 2) จดักระบวนการศึกษา  ม. 24-30            
 3) บริหารจดัการศึกษา 4 ดา้น ม. 39                    
 4)  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40            
 5) จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ม. 48-50   
 6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นฯ ม. 59            
 7) พฒันาบุคลากร นกัเรียนดา้นเทคโนโลยฯี ม. 65-66              
2. อ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545             
 1) ผอ่นผนัการส่งเด็กเขา้เรียน ม.6                        
 2) เป็นเจา้พนกังานเจา้หนา้ที่            
  3) จดัการศึกษาเด็กบกพร่อง พกิาร ดอ้ยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12             
 4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด       
3. อ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)                 
 1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา   
 2) บริหารกิจการสถานศึกษา                     
 3) ประสานระดมทรัพยากร                                                           
 4) เป็นผูแ้ทนสถานศึกษา                 
 5) จดัท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพื้นที่                                     
  6) อนุมตัิประกาศนียบตัร วฒิุบตัร                 
 7) อ่ืนๆ ตามที่ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมอบหมาย                    
 8) ตามที่ไดรั้บการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบตัิราชการแทน) ม.44-45                            
4. อ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546  
 1)      วเิคราะห์ จดัท านโยบาย แผนสถานศึกษา        
 2)      วางระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั  
 3)      เสนอขอจดัตั้งเงินอุดหนุนทัว่ไป                      
 4)      แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ        
 
 



5. อ านาจหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 1)      ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)   
 2)      พจิารณาความดีความชอบ ม.27(2)  
 3)      ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากร ม.27(3)     
 4)      จดัท ามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)  
 5)      ประเมินผลการปฏิบตัิงานครู ม.27(5)   
 6)      ปฏิบตัิหนา้ที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6)                 
 7)  สัง่ใหค้รูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติั ม.49  
 8)      สัง่บรรจุแต่งตั้งครูผูช่้วย ครู บุคลากร ม.53(4)   
  9)      สัง่ครูที่ทดลองปฏิบติัราชการออก ม.56 วรรคสอง                
 10) สัง่ใหค้รูพน้ทดลองท างานต่อไป  ม.56 วรรคสอง                
 11) สัง่ครูที่ออกไปแลว้กลบัเขา้มาตาม มติ  อ.ก.ค.ศ  ม.64                
 12) สัง่ใหค้รูรักษาการในต าแหน่ง (ต  าแหน่งวา่ง) ม.68                
 13) สัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครู  ม.73                
 14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75                                      
 15) แจง้ภาระงาน เกณฑป์ระเมินผลงาน มาตรฐานวชิาชีพจรรยาบรรณ  
 16) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ม.79                                         
 17) ส่งเสริมสนบัสนุนใหไ้ปศึกษาดูงาน  ม.81                
 18) รักษาวนิยัอยา่งเคร่งครัด ม.82                                             
 19) เสริมสร้างพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ม.95 98                
 20) อนุญาต ยบัย ั้งอนุญาตลาออก ม.108                     
 21) สัง่แต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4)                
 22) สัง่ใหค้รูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจบ็ป่วย ยบุต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก     
 


