บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การบัญญัติใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” ในกฎหมายวาดวยระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการนับเป น การปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ ของประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน และจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง
มีคุณภาพ โดยไดบัญญัติใหมีกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การจัดองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนที่จัดบริการสาธารณะยอมจะมีอิสระในการบริหารทั้งดานทรัพยากรบุคคล และอํานาจหนาที่
ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว
การมีกฎหมายกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะทําใหสถานศึกษา
มีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติโดยรวม อยางไรก็ตาม
การจะบริหารสถานศึกษาที่มีสถานะเปนนิติบุคคลใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายดังกลาว มีแนวทาง
หรือเงื่อนไขที่ผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงดังนี้
๑. รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน การบริหารแนวใหมจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึก ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนจะ
ตองรวบรวม จัดระบบ และใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๒. วางแผนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว การวางแผนมีสวนชวยใหผูบริหารมีทิศทางใน
การบริหารตามลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาและนโยบายการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงจํา
เปนตองมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถดําเนินการบริหารใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว รวมทั้งการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อให
การบริหารงานบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวอยางเต็มที่
๓. ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ในการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
ผูบริหารมีอํานาจบริหารอยางอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนอยางเต็มที่
เชนกัน ดังนั้น เพื่อปองกันขอผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตน ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองศึกษา และทําความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของอยางแทจริง รวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทาง
กฎหมายคอยใหคําปรึกษาและเสนอแนะกอนการตัดสินใจที่ตนเองขาดความมั่นใจ
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๔. การบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล การศึกษาเปนบริการกิจการสาธารณะ
ที่มีผูเกี่ยวของและไดรับผลจากการบริการจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อใหการบริหารและการตัดสินใจ
มีความถูกตองและกอประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการมากที่สุด ผูบริหารควรดําเนินการโดยใช
องคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๕. จัดระบบบัญ ชีใหครบถวนถูกตอง แมผูบริหารจะมีอํานาจอิสระในการบริหารและ
ตัดสินใจก็ตาม แตอํานาจอิสระนั้นมิใชเปนไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบของทางราชการ
โดยเฉพาะดานการเงินซึ่งสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบการ
ตรวจสอบการใชจายเงินของสถานศึกษาทั้งในชวงกอนใช ระหวางใช และภายหลังการใช ดังนั้น
ผูบริหารจึงจําเปนจะตองจัดทําระบบบัญชีใหครบถวน ความถูกตองตามระบบและระเบียบของ
ทางราชการเพื่อการบริหารของตนเปนไปดวยความโปรงใส และ สุรจิต
เงื่อนไขทั้ง ๕ ประการดังกลาว เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองมีหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อให
การบริหารและการตัดสินใจของตนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเจตนารมณของการกําหนดให
สถานศึกษาเปนนิติบุคคลอยางเต็มที่
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คํานํา
เอกสารคูมือสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลเลมนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทําขึ้นเพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ไดใชเปนแนวทางใน
การบริหารและการจัดการสถานศึกษาใหสอดคลองกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามโครงสรางใหม ทั้งนี้ ดวยเหตุที่วาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมอยางมาก กลาวคือ มีอํานาจหนาที่ในการบริห ารและจัด การศึก ษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่ วไปมากขึ้น และดําเนินการไดอยางคลองตัว โดยเฉพาะ
กฏหมายกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ ที่ สั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาเป น นิ ติ บุ ค คล ทํ าให ส ถานศึ ก ษาสามารถจัด หารายได ผล
ประโยชน และระดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไดมากขึ้น แตใน
ขณะเดียวกันสถานศึกษาก็ตองมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ซึ่งผูบริหาร ใน
ฐานะผูแทนสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของจะตองเขาใจอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ และมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา เอกสารเลมนี้จึงเปนแนวทางใหผูบริหาร และบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาได
นําไปประยุกต ใชในการบริหารและการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
เนื่ องจากคูมื อนี้ จัด ทํ าขึ้น ในขณะที่ก ฏหมายบางฉบับ ยังไม มีผลใชบั งคับ หากพบใน
ภายหลังวาบทบัญญัติในกฏหมายฉบับที่ลงในราชกิจจานุเบกษามีสาระที่แตกตางไปจากที่ปรากฎ
ในเอกสารนี้ใหถือวาบทบัญญัติที่ปรากฎในฉบับที่ลงในราชกิจจานุเบกษามีความถูกตองและให
ผูใชเอกสารนี้ยึดถือปฏิบัติตามนั้น
กระทรวงศึก ษาธิก ารขอขอบคุณ คณะทํ า งาน และขอขอบคุณ ดร.สุว ัฒ น เงิน ฉ่ํ า
อาจารยเ สรี ลาชโรจน ที ่ไ ดใ หข อ คิด เห็น ที ่เ ปน ประโยชน และที ่ข อขอบคุณ เปน พิเ ศษ
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ที่ไดกรุณาอานตนฉบับและใหขอคิดเห็นในสวนที่เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎหมาย และ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่มีสวนในการจัดทําเอกสารเลมนี้สําเร็จและหวังวา
เอกสารนี้จะชวยสงเสริมใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะมีสถานะภาพ
เปนนิติบุคคลสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม คลองตัว สมบูรณ เรียบรอย มี
คุณ ภาพ ประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา และความมุงหวังของชุมชน
ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติทุกประการ
กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาของการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิ รู ป (ปฏิ +รู ป) หมายถึ ง การปรั บเปลี่ ยน เพื่ อให ได สิ่ งที่ ดี ขึ้ น สมบู รณ ขึ้ นกว าเดิ ม
การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของไทยเพื่อใหเราไดคนไทยที่มี
คุณ ภาพสูง ขึ ้น กวาเดิม ทั่ว ถึง มากกวาเดิม และประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การสูง ขึ้น กวา เดิม
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีแตวันเริ่มตนแตไมมีวันจบสิ้น วันนี้คุณภาพคนไทยอาจสูงใกลเคียงกับ
คนฟลิปปนส แตวันนี้เชนกันเราอยากเห็นคุณภาพของคนไทยสูงขึ้นเทากับคุณภาพของคนสิงคโปร
คนเกาหลี คนญี่ปุน หรือคนอเมริกัน และตองเปนคุณภาพที่สูงขึ้นอยางถวนหนาดวยคือคนไทยที่อยู
ในกรุงเทพมหานคร แมฮองสอน มุกดาหาร นราธิวาส ฯลฯ ตองมีคุณ ภาพสูงขึ้ น ใกลเคียงหรือ
ทัดเทียมกัน
คนที่ มี คุ ณ ภาพเป น อย างไร วัน นี้ เราเห็ น ตรงกั น วาคนที่ มี คุณ ภาพ หมายถึง คนที่ มี ทั้ ง
ความดี ความเกง และความสุข
คนดี คือ คนที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีคานิยมที่สอดคลองกับคานิยมของคนไทยสวนใหญ
คนดียอมเปน สมาชิก ที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศ คนดียอมยึด มั่น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข คนดียอมเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษ
ฟนฟูพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
คนเกง คื อ คนที่ มี ความรูและทั ก ษะตรงตามมาตรฐานของหลัก สู ตร คือ มี ความรูและ
ทักษะตรงตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม สุขภาพและอนามัย อาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การแสดงและภาษาตางประเทศ
คนเกงตองนําความรูและทักษะขางตนไปใชเปนเครื่องมือในการหาความรูเพิ่มเติมในสาขาที่ตนเอง
สนใจและถนัดดวยตนเองและอยางตอเนื่อง อาจคนควาจากหองสมุด เว็บไซท สื่อมวลชนชนิด
ตาง ๆ คนเกงตองนําความรูที่ไดจากหองเรียนและจากการคนควาดวยตนเองไปอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียน
รูกับปราชญในทองถิ่นหรือผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพในสาขาที่ตนสนใจ คนเกง
ยอมนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากําหนดทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือการ
ดํารงชีวิตของตนเองในอนาคต คนเกงยอมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี คนเกงทํางาน
รวมกับคนอื่นได รักการทํางาน ขยัน อดทน รักอาชีพสุจริต คนเกงยอมสามารถวิเคราะหปญหาของ
ตนเอง ของครอบครั ว ของชุ ม ชน และของประเทศโดยใช ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ เรี ย นมาหรื อ

๒
ที่ ได รับจากแหล งต าง ๆ และสามารถนํ าความรูและทั กษะเหล านั้ นมาสั งเคราะห เป นแนวทาง
การแกปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ นําแนวทางแกปญหาที่สังเคราะหขึ้นไป
ทดลองแกปญหา วิเคราะหผลการแกปญหาและสรุปเปนความรูใหมที่ไดจากการทดลองแกปญหา
คนเกงจึงสรางความรูไดดวยตนเอง
คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี รางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไขเ จ็บ จิต ใจรา เริง เบิก บาน แจม ใส คนมีค วามสุข ไมห มกมุน กับ สิ่งเสพติดมอมเมา อบายมุข
คนมีความสุขยอมมีสุนทรียะทางดนตรี กีฬา หรือศิลปะ
ระดับความดี ความเกง ความสุขของคนไทยแตละภูมิภาค ณ วันนี้อาจแตกตางกัน ดีมาก
เกงมาก สุ ขมาก ดีน อย เก งน อย สุ ขน อย และความคาดหวังของคนไทยในแตละภู มิ ภ าค แตละ
จังหวัด แตละอําเภอเกี่ยวกับระดับความดี ความเกง และความสุขก็แตกตางกัน เราจึงจําเปนตอง
กําหนดคาเฉลี่ยของมาตรฐานขั้นต่ําของความดี ความเกง และความสุขของคนทั้งประเทศวาตองไม
ต่ํากวาเทาใด และแตละภูมิภาค แตละจังหวัดก็ตองรักษาระดับมาตรฐานขั้นต่ําเอาไว ขณะเดียวกัน
ก็ตองกําหนดเป าหมายเกี่ยวกับระดับความดี ความเกง และความสุข ของภูมิภาคหรือของจังหวัด
ในปตอ ๆ ไปใหสูงขึ้นดวย
คนไทยจะมีคุณภาพสูงขึ้นไดอยางไร คุณภาพของคนไทยจะสูงขึ้นก็ตอเมื่อกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียนมีคุณภาพ คือเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child-Centred) ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญอยางนอย ๗ ประการ คือ
๑. ทั้งครู ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนตองเชื่อวาเยาวชนหรือคนไทยเปนมนุษย
เปนสัตวที่มีศักยภาพและสามารถพัฒ นาใหดี เกง และมีความสุขได บางคนอาจพัฒ นาใหเกง
ทางดนตรี กีฬา การแสดง บางคนอาจพัฒนาใหเกงดานมนุษยสัมพันธ การตลาด การจัดการ บางคน
อาจพั ฒ นาใหเกงดานคณิ ตศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตรหรืออื่น ๆ แตทุกคน
มี ค วามสามารถและศัก ยภาพที่ จะพั ฒ นาให เป น คนดีและใชชีวิตในสั งคม ชุ ม ชน และประเทศ
อยางมีความสุขได
๒. ทั้งครู ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนตองชวยกันคนหาศักยภาพและความ
สนใจของผูเรี ยนแต ละคนให พ บ การค นหาศั กยภาพและความสนใจของนั กเรียนบางคนอาจใช
เวลานาน ศักยภาพและความสนใจของนักเรียนที่เราคนหาอาจเปลี่ยนแปลงได เมื่อคนพบแลวครูตองจัด
การเรียนการสอนวิชาตางๆ ใหเชื่อมโยงกับความสนใจและศักยภาพของนักเรียนใหไดมากที่สุด
เพราะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกลาวนอกจากจะทําใหนักเรียนเรียนรูไดอยางงายแลว
นักเรียนยังจะมีความสุขในการเรียนดวย

๓
๓. ผูเรียนตองไดรับทั กษะตรงตามหลักสูตร เพื่อที่จะไดนํ าทั กษะเหลานี้ ไปเป นเครื่องมือ
ในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมในอนาคต ทักษะพื้นฐานที่จําเปน และตองใหผูเรียนอยางเพียงพอ
ไดแก ภาษา คณิตศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนตน
๔. ตองใหผูเรียนเรียนดวยการปฏิบัติทดลอง ไดปฏิบัติจริง ไดแกปญหาจริง ไดคิด ไดทํา
ไดทดลองบริหารจัดการและไดคนควาหาความรูดวยตนเอง
๕. ครู ผู บ ริห ารโรงเรีย น ผู ป กครอง ชุม ชน ใหค วามสํ า คัญ และดํ า เนิน การพัฒ นา
ความดีของนักเรียนแตละคนอยางจริงจังและนําความดีมาเปนองคประกอบหนึ่งของการประเมินผล
ผูเรียนแตละคน
๖. ตองมีแ หลงเรียนรูให ผูเรียนอยางเหมาะสม มีห อ งสมุ ด ห องปฏิบั ติก ารวิชาตาง ๆ
มีอุปกรณดนตรี กีฬา ศิลปะ มีโรงฝกงาน มีแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาคอยใหบริการแกผูเรียน
๗. ผูเรีย นแตล ะคนหาความรูดว ยตนเองอยา งตอ เนื่อ ง สม่ําเสมอ เปน คนชา งสัง เกต
และมีขอสงสัยเชิงวิชาการและคนควาหาคําตอบที่เกิดจากความสงสัยเชิงวิชาการของตนเองอยางตอเนื่อง
การที่ โรงเรี ยนจะจั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน น ผู เรี ยนเป น สํ าคั ญ ได (โดยเฉพาะ
การเรียนดวยการปฏิบัติทดลอง) โรงเรียนตองมีแหลงเรียนรู มีหองปฏิบัติการ มีอุปกรณวิชาตาง ๆ
ทั้งอุปกรณวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ แตปจจุบันโรงเรียนในประเทศไทย
สวนใหญ ก็ไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติทดลองได เพราะโรงเรียน
ขาดอุปกรณและหองปฏิบัติการ นักเรียนจึงเลี้ยงปลาบนกระดาษ ขายของบนกระดาษ สรางตูเย็น
บนกระดาษ แตไมสามารถเลี้ยงปลาหรือขยายพันธุปลาในน้ํา ขายของใหตางประเทศหรือสราง
ตูเย็นจริง ๆ ไดเพราะนักเรียนไมไดเรียนดวยการปฏิบัติทดลอง
ทําไมโรงเรียนในประเทศไทยจึงไมมีหองปฏิบัติการหรือแหลงเรียนรู การที่โรงเรียนของ
เราไมมี ห องปฏิบั ติการหรือแหลงเรียนรูก็เพราะเราขาดงบประมาณ อยางไรก็ตามจากการศึก ษา
เปรียบเทียบงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาของหลายประเทศ เมื่อเทียบกับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษาของประเทศไทยพบวางบประมาณที่รัฐบาลไทยจัดใหกับภาคการศึกษาไมไดต่ํามาก
ตรงกันขาม งบประมาณที่ภาคการศึกษาไดรับกับสูงกวาของหลายประเทศ มูลเหตุแทจริงที่ทําให
โรงเรียนในประเทศไทยขาดหองปฏิบัติการและแหลงเรียนรูนาจะเกิดจากการมีโรงเรียนขนาดเล็ก
มากเกินไป ใชหองเรียนไมเต็มศักยภาพ (มีหองเรียนมากแตมีนักเรียนนอย) ใชครูไมเต็มศักยภาพ
(ครูบางคนสอนนักเรียนเพียงไมกี่คนเพราะโรงเรียนมีนักเรียนนอย) ทํางานซ้ําซอน รวบอํานาจ
การตัด สิน ใจ การตัด สิน ใจลาชา ขั้น ตอนการบริห ารสั่งการมีม าก มีก ารทุจ ริต ในการบริห าร
บริห ารงานไมโ ปรง ใส กระบวนการติด ตามตรวจสอบไมม ีป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสรุ ป มู ล เหตุ
ที่ แท จ ริงที่ ทํ าให เราขาดห อ งปฏิ บั ติ การและแหลงเรียนรูน าจะเกิ ด จากการบริห ารจั ด การที่ ด อย
ประสิทธิภาพของหนวยงานทางการศึกษา

๔
ทําอยางไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเราใหสูงขึ้น ประสิทธิภาพ หมายถึง
สัดส วนระหวางผลผลิตกับตัวปอนเขา ถาใส ตัวปอนเขาไปมากแตผลผลิตออกมานอยแสดงวา
หน วยงานนั้ น บริษั ทนั้ น กรมนั้ น กระทรวงนั้ นมี ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการต่ํ า โดยทั่ วไป
ตั ว ป อ นเข าของบริ ษั ท หรื อ กระทรวงมั ก ประกอบด ว ย คน เงิ น เทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจั ด การ
และเวลา ถาบริษัทหรือกระทรวงใดใชคน เงิน เทคโนโลยี และเวลาในการทํางานมากแตผลผลิต
ออกมานอย แสดงวาบริษัทหรือกระทรวงนั้นมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการต่ํา ตรงกันขาม
ถาบริษัทหรือกระทรวงใดใชคน เงิน เทคโนโลยี และเวลาในการทํางานนอยกวาแตผลผลิตออกมา
มากกวาหรือเทากัน แสดงวาบริษัทหรือกระทรวงนั้นมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงกวา
งานวิจัยของนักทฤษฎีองคกรหลายคนเห็นตรงกันวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการใชคน เงิน
เทคโนโลยี และเวลาสูงหรือต่ํามักไดแก
๑. ระดับความซ้ําซอนของการทํางาน อาจเปนความซ้ําซอนของการทํางานในแนวนอนหรือ
แนวตั้ง
๒. ระดับการใชทรัพยากรที่หนวยงานมีอยูใหเต็มศักยภาพ
๓. ระดับการรวบอํานาจในหนวยงาน
๔. จํานวนขั้นตอนการบริหารในหนวยงาน
๕. เวลาที่ใชในการตัดสินใจแตละเรื่อง
๖. ระดับความเปนมืออาชีพของบุคลากร
๗. ระดับความโปรงใสของการบริหารจัดการ
๘. ความสมเหตุสมผลของการใชงบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม/รายการ
๙. ระดับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบริหารจัดการ
งานวิจัยของหลายคนเห็นวาการทํางานซ้ําซอนจะนําไปสูการใชคนมากขึ้น ใชงบประมาณ
สูงขึ้น ใชเวลาในการตัดสินใจสั่งการนานขึ้น
การมีทรัพยากรมากแตไมใชใหเต็มศักยภาพยอมกอใหเกิดความสูญเปลา กอใหเกิดคาใชจาย
โดยไมจําเปน
การรวบอํานาจการตัดสินใจยอมนําไปสูการเพิ่มขั้นตอนการบริหาร เมื่อขั้นตอนเพิ่มขึ้น
ทําใหตองเพิ่มคนในแตละขั้นตอน ตองจายเงินเดือนใหแกคนที่ทํางาน นอกจากนั้นยังทําใหเวลาที่
ใชในการตัดสินใจนานขึ้นอีกดวย
คนมือ อาชีพ ยอ มรอบรู  มีข อ มูล ตัด สิน ใจไดด ว ยตนเอง หาความรู เพิ ่ม เติม อยูเสมอ
บุคลากรมืออาชีพจึงใชเวลาตัดสินใจแตละเรื่องเร็ว ประสิทธิภาพการทํางานของคนมืออาชีพจึงสูง
ความไมโปรงใสในการบริหารมั กนําไปสูการทุจริต คอรรัปชั่น ทํ าให หนวยงานไดงาน
ต่ํากวาที่ลงทุน หรือทําใหหนวยงานลงทุนเกินกวาผลงานจริงที่ไดรับ

๕
การใชเงินงบประมาณสําหรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือเพื่อการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ
วัสดุ ครุภัณฑชิ้นใดชิ้นหนึ่งสูงเกินความเปนจริงก็เปนตัวแปรที่สําคัญอีกตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพล
สูงตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การไม นํ าเทคโนโลยีสมั ยใหม มาใช ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่ อการ
สื่อสารและสื่อสารสนเทศ มักทําใหหนวยงานตองใชเวลานานในการคนหาขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ จึงทําใหหนวยงานใชเวลาในการตัดสินใจแตละเรื่องลาชา
ดวยความปรารถนาที่จะเห็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการสูงขึ้น
นักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักวิชาการในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนขาราชการครู ตัวแทนผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทางการเมือง ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย จึงไดประชุมสัมมนาหาขอยุติเพื่อนํา
ไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะตองเปนโครง
สรางที่ลดความซ้ําซอนของการทํางานทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง เอื้อใหเกิดการใชทรัพยากรทาง
การศึกษาที่มีอยูและที่จะไดรับมาในอนาคตใหเต็มศักยภาพ เปนโครงสรางที่มีการกระจายอํา นาจ
ลดขั้นตอนการบริหาร ทําใหเวลาที่จะใชในการตัดสินใจแตละเรื่องสั้นและรวดเร็ว สรางความเปน
มืออาชีพใหบุคลากรในแตละระดับ ทําใหการบริหารโปรงใส ควบคุมการใชจายใหสมเหตุสมผล
และสอดคลองกับราคาจริงและมีการนําเทคโนยีสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการ และหวังวา
เมื่อไดดําเนิ นการตามแนวทางขางตนแลวก็จะทําใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงขึ้น มีเงิน
งบประมาณเหลือจายจากการบริหารจัดการมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ ก็จะสามารถนําเงินเหลือจาย
ดังกลาวไปใชในการจัดหาอุปกรณ หองปฏิบัติการ พัฒนาแหลงเรียนรูใหเพียงพอ ครูก็จะจัดการเรียน
การสอนดวยการปฏิ บัติทดลองตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นักเรียนก็จะไดทักษะการปฏิบัติและการคิดคนหาความรูดวยตนเอง คุณภาพของคนไทยก็จะสูงขึ้น
สิน คาที ่เราผลิต ไดก็จ ะมีคุณ ภาพสู งขึ้น รายไดของคนไทยก็จะสู งขึ้น คุณ ภาพชีวิตโดยรวมของ
คนไทยก็จะสูงขึ้น
จากความเชื่อดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอใหมีการปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนทาง
การศึกษาในหลายเรื่องพรอม ๆ กัน คือ ปรับเปลี่ยนความมุงหมายหลักการ สิทธิหนาที่ทางการศึกษา
ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ แนวทางเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบงบประมาณ สื่อและเทคโนโลยี
การศึ กษาดั งที่ ปรากฏ ในพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
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ในส วนที่ เกี่ ยวกั บการบริหารจัดการทางการศึกษา กฎหมายกําหนดให ยุบรวมกรมต าง ๆ
ในสวนกลางเขาดวยกั นทั้งนี้ เพื่ อขจัดความซ้ําซอนในการทํางานและเอื้อให เกิดการใชทรัพยากร
รวมกันระหวางสถานศึกษาที่สังกัดแตละกรม
ในระดับจังหวัดและอําเภอ กฎหมายกําหนดใหยุบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน
ศึก ษาธิก ารอําเภอ สํานัก งานการประถมศึก ษาจังหวัด สํานัก งานการประถมศึกษาอําเภอ และ
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเขาไปรวมไวในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนั้นยังกําหนดให
กระทรวงกระจายอํ านาจการบริ ห ารและการจั ดการศึ กษาในส วนที่ เกี่ ยวกั บการบริ ห ารวิ ชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยหวังวาเมื่อมีการกระจายอํานาจออกจากกระทรวงไปแลว ขั้นตอน
การบริหารจะนอยลง เวลาที่ใชในการตัดสินใจแตละเรื่องจะสั้นลง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาจะพึ่งตนเองมากขึ้น ความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาจะเกิดขึ้น ประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะสูงขึ้น งบประมาณที่นํามาใชในการบริหาร
จัดการจะลดลง มีงบประมาณที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดมากขึ้น

ความเปนมาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
การปฏิ รูป การศึก ษามีความมุงหมายที่ จะจัด การศึกษาเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให เป น มนุ ษ ย
ที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารกระจายอํ า นาจ และให ทุ ก ฝ า ยการมี ส ว นร ว ม ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ และ
เป น ไปตามหลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย
มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่วา
“มาตรา ๓๙ กํ า หนดให ก ระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”
การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริห าร
จั ด การเป น ไปตามหลั ก ของการบริ ห ารจั ด การโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน (School Based
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Management : SBM) ซึ่ ง จะเป น การสร า งรากฐานและความเข ม แข็ ง ให กั บ สถานศึ ก ษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากแนวคิ ด ดั งกล าวเพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษามี ค วามคล อ งตั ว มี อิ ส ระ และมี ค วามเข ม แข็ ง
รัฐจึงให สถานศึกษาเป น นิ ติบุ คคล โดยไดบัญ ญั ติไวในพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ในมาตรา ๓๕ ดังนี้
“มาตรา ๓๕ สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่ เป น
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล
เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง”

ความหมายของนิติบุคคล
นิติบุคคล เปนบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิ หนาที่ และสามารถทํากิจการอัน
เปนการกอนิติสัมพันธกับบุคลอื่นไดภายในขอบวัตถุประสงคที่กําหนดไว
นิติบุคคล แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน หมายถึง นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย โดยจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมบุคคลธรรมดารวมกันทํากิจกรรมอันใดอันหนึ่ง และ
เพื่อใหดําเนินกิจการนั้น ๆ ไดนิติบุคคลจําเปนที่จะตองมีทรัพยสินและสามารถทํานิติกรรมตางๆ ได
ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการดําเนินกิจการ กฎหมายจึงกําหนดใหบุคคลดังกลาวจดทะเบียนเพื่อจัดตั้ง
นิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายและดําเนินกิจการภายใตนิติบุคคลเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่เปนการ
รวมทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนกองทุนเพื่อดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง เชน เพื่อการศึกษา ศาสนา
หรือเพื่อสาธารณะประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหาประโยชน และเมื่อไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
แลวยอมเปนนิติบุคคล เชน สมาคม มูลนิธิ เปนตน
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย จึงเปนนิติบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ประโยชนของเอกชนและไมมีการใชอํานาจมหาชน
๒. นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชน หมายถึงนิ ติ บุ ค คลที่ เกิด ขึ้ น ตามกฎหมายมหาชน
กลาวคือมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองที่อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติกําหนดใหจัด
ตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ
นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน จึงดําเนินกิจกรรมที่เปนบริการสาธารณะ และมีการใชอํานาจ
มหาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม องคการมหาชนของรัฐ เทศบาล วัด เปนตน
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ในกรณีสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาไดรับ
สถานภาพเปนนิติบุคคล โดยบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจึง หมายถึงโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมาย
ยอมรับใหสามารถกระทํากิจการตาง ๆ ไดดวยตนเองภายในขอบวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จะตองใชอํานาจตามมาตรา ๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ออกระเบี ยบกระทรวงศึก ษาธิ การวาดวยการบริห ารจัด การและขอบเขตการปฏิบั ติ ห น าที่ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนกรอบขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่และ
วางหลักเกณฑในการดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเปนนิติบุคคลเหลานั้น

บทที่ ๒
บทบาทอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามหลักกฎหมายมหาชน
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณกําหนดให สถาน
ศึกษาเปนนิติบุคคลก็เพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารและจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภ าพ ตามหลักการกระจายอํานาจ และการ
บริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) โดยมุงใหการบริหารจัดการ
ศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่สถานภาพความเปนนิติบุคคลเกิดขึ้นโดย
กฎหมายกําหนด อํานาจหนาที่ของนิติบุคคลและความเปนอิสระในการบริหารงานจะมีมากนอย
เพียงใดยอมเปนไปตามลักษณะ รูปแบบ หลักการหรือวิธีการจัดระเบียบองคกรบริหารของรัฐตาม
ที่กฎหมายกําหนดดวย เชน การบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคลยอมมี ความเปน
อิสระ มีความคลองตัวในการบริหารมากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพราะ
มหาวิทยาลัยมีกฎหมายจัดตั้งเปนของตนเอง อีกทั้งมีมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ รองรับหลักการนี้ไว หรือเทียบ
กับกรณีขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เทศ
บาล เปนตน ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๒๘๔ บัญญัติรับรองหลักการแหงความอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนด นโยบาย การปกครอง การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งหลักการดังกลาวนี้เปน
หลักการกระจายอํานาจที่สมบูรณ (Decentralization) และการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ราชการแผนดินก็จัดไวเชนนั้น โดยจัดระเบียบบริหารราชการ
เปนราชการบริหารสวนกลาง
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น สําหรับกรณีการจัดระเบียบ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ
การ ไดจัดระเบียบบริหารเปนราชการบริหารสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล โดยที่เขตพื้นที่การศึกษายังเปนสวนราชการที่สังกัด
ราชการบริหารสวนกลาง คือ สังกัดกระทรวง หรือกรม และไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่

๑๐
การศึกษาไวในกฎหมายวามีอํานาจหนาที่อะไรบาง
ในลักษณะที่สวนกลางแบงอํานาจหนาที่ใหทํา
(Deconcentration) สําหรับในกรณีของสถานศึกษา
ถึงแมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนนิติบุคคลก็ตาม
แตสถานศึกษาก็ยังเปนหนวยงานที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางและ
มิไดมีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาด วยระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร หรือ ตามกฎหมายวาด ว ย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินแตอยางใด แมวาสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล แตความเปน
นิติบุคคลของสถานศึกษาก็ไมเหมือนกับนิติบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ที่มีอํานาจหนาที่
กวางขวางกวา ในกรณี ของสถานศึกษา หากจะเทียบคงเทียบไดกับความเปนนิติบุคคลของ
จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ไมอาจบริหาร ราชการภายในจังหวัด
ไดอยางอิสระเหมือนอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากแตยังตองรับ นโยบายจากสวนกลางมา
ปฏิ บั ติ อี ก ทั้ งการจัด ซื้ อ จั ด จ างก็ ต อ งดํ าเนิ นการภายใต ระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรี วาด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนตน ดังนั้น การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา จึงมิใชวา
สถานศึกษาจะใชอํานาจหนาที่ไดเองโดยอิสระ ปราศจากขอบเขตของกฎหมาย เชน สถานศึกษา
ไมอาจจํานองที่ดิน
ที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารหรือหนวย
ธุรกิจที่มี วัต ถุ ประสงคในการให กูยืมเงิน หรือดําเนิ น การนอกจากอํานาจหน าที่ ที่กําหนดไวใน
กฎหมาย หรือนอกขอบวัต ถุป ระสงคในการจัด ตั้งสถานศึก ษา หรือดํ าเนิ น การในเรื่องอื่น ใดที่
กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ เชน การจัดทํา งบประมาณตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ การเบิกจายเงินตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เปนตน
อนึ่ง เปนขอสังเกตวา ความเปนนิติบุคคลของหนวยงานรัฐไมวาจะมีฐานะเปนสวนราช
การหรือมิใชสวนราชการก็ตาม ยอมมีสิทธิห น าที่เชน เดียวกับนิ ติบุคคลโดยทั่วไปที่ ไม ใชเป น
หนวยงานของรัฐ เชน สมาคม มูลนิธิ บริษัท จํากัด เปนตน แตนิติบุคคลที่เปนหนวยงานของรัฐ
จะใชคําวา “อํานาจและหนาที่” หรือ “อํานาจหนาที่” แทนที่จะใชคําวา “สิทธิและหนาที่” หรือ
“สิทธิหนาที่” เชนเดียวกับนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา
วัตถุประสงค ในการกอตั้งหนวยงานของรัฐขึ้นมาก็เพื่อใหบริการสาธารณะเปนหลัก ฉะนั้น
การที่จะใหหนวยงาน ของรัฐจัดทําบริการสาธารณะไดสําเร็จตามเจตนารมณของการกอตั้ง ก็ตอง
กําหนดใหหนวยงาน ของรัฐมีอํานาจหนาที่ โดยนัยของการมี “อํานาจ” ก็หมายความวา อีก
ฝายหนึ่ ง คือ “รัฐ” มีอํานาจเหนื ออี กฝ ายหนึ่ ง คือ “ประชาชน” อยางไรก็ตาม ความเป น นิ ติ
บุคคลของหนวยงานของรัฐ ก็มีสิทธิหนาที่เหมือนกับนิติบุคคลอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยดังกลาวแลว เชน กรณีที่หนวยงานของรัฐทํานิติกรรมสัญญากับเอกชน โดยหนวย

๑๑
งานของรัฐลดฐานะของตัวเองที่มีอํานาจเหนือกวาลงไปเหมือนกับเอกชน และทําสัญญาในฐานะ
เอกชนกับเอกชนดวยกัน ซึ่งตองบังคับใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน
วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
๑. เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว ใหสามารถบริหารจัดการ
ศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน
๒. เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข
สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา นอกจากจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัด
ตั้ งสถานศึ กษา ยังมี สิ ทธิ และหน าที่ ตามที่ กฎหมายกํ าหนดทั้ งกฎหมายวาด วยการศึ กษาแห งชาติ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ดั งนั้ น สถานศึ ก ษาจะดํ าเนิ น การตาง ๆ ได ตองอยูในกรอบของอํ านาจและหน าที่ ต าม
กฎหมายและวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษาเทานั้น ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใหเปน
หนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ โดยไดกําหนดใหมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขา
ราชการและมีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา
ในการดําเนิน กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก มาตรา ๓๙ แห งกฎหมายวาดวยระเบี ยบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของสถานศึกษา
ในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณ
ที่สถานศึกษาไดรับมอบหมาย หรือตามระเบียบบริห ารการเงิน ของสถานศึกษา เป นตน ฉะนั้ น
ผูอํานวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยที่กําหนดอํานาจ
หนาที่อธิการบดี ใหเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป ซึ่งมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคลตาม
สภาพที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได กํ าหนดให มี ก ารกระจายอํ า นาจและการมอบอํ า นาจ
ของสวนราชการที่เกี่ยวของใหแกสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษา
ความอิสระและคลองตัว

๑๒

อํ านาจหน าที่ ข องสถานศึ ก ษาที่ เป น นิ ติ บุ ค คลและของผู อํานวยการสถานศึก ษาตาม
กฎหมาย การศึกษา
อํานาจหน าที่ ของสถานศึ ก ษาและอํ านาจหน าที่ ข องผู อํานวยการสถานศึ ก ษา ตามการ
บริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปได ดังตารางที่
๑
ตารางที่ ๑ อํานาจหนาที่ของสถานศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษาตามกฎหมายการ
ศึกษา
กฎหมายการศึกษา

๑) กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๑) จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ (ม.๑๕ วรรคสอง)
(๒) จัดกระบวนการเรียนรู (ม. ๒๔)
(๓) จัดการประเมินผูเรียน (ม.๒๖)
(๔) จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรแกนกลางในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหา
ในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ (ม. ๒๗ วรรคสอง)
(๕) รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
(ม. ๒๙)
(๖) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน (ม. ๓๐)

ดาน
วิชาการ

ดาน
ดาน
ดาน
การบริหาร การบริหาร
งบประมาณ
งานบุคคล ทัว่ ไป

9

9
9
9

9

9

๑๓

กฎหมายการศึกษา

(๗) บริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ตามที่กระทรวงกระจายอํานาจมาให (ม. ๓๙)
(๘) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๔๐)
(๙) ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ม. ๔๐ วรรคสี่)
(๑๐) จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน (ม.๔๘)
(๑๑) ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก
ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
(ม. ๕๐)
(๑๒) ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา และยกยองเชิดชู ผูที่สงเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา (ม. ๕๗)
(๑๓) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผล
ประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งที่เปน
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปน
ทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการของ
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัด
หรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา (ม. ๕๙ วรรคหนึ่ง)
(๑๔) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ม. ๖๕)
(๑๕) พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของผูเรียน (ม. ๖๖)
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๒) กฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ
(๑) การผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุ
ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด (ม. ๖)
(๒) จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรู หรือ มีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ
ไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ ดวยรูปแบบ และ
วิธีการที่เหมาะสม (ม. ๑๒)
๓) กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(ม.๓๙ วรรคหนึ่ง)
(๒) บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและ
ของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค
ของสถานศึกษา (ม. ๓๙ (๑))
(๓) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ
สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษา ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
(ม.๓๙ (๒))
(๔) เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
รวมทั้งการจัดนิติกรรม สัญญาของสถานศึกษาตาม
วงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับตามที่ไดรับ
มอบอํานาจ (มาตรา ๓๙ (๓))
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(๕) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา (มาตรา ๓๙ (๔))
9
(๖) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด (ม. ๓๙ (๕))
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 9
วาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ คณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ คณะ กรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง
งานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย (ม. ๓๙ (๖))
(๘) ดําเนินงานตามที่ไดรับการกระจายอํานาจและ 9
มอบอํานาจ (ม. ๔๔ และ ม. ๔๕)
๔) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๑) ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด (ม. ๒๗ (๑))
(๒) พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม. ๒๗(๒))
(๓) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (ม. ๒๗ (๓))
(๔) จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา(ม.๒๗(๔))
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(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ม. ๒๗ (๕))
(๖) ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่น
หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย (ม. ๒๗ (๖))
(๗) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติพิเศษ (ม.๔๙)
(๘) บรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม. ๕๓ (๔))
(๙) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจาก
ราชการ เนื่องจากมีความประพฤติ ไมดี หรือไมมี
ความรู หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑที่
ก.ค.ศ.กําหนด (ม. ๕๖ วรรคสอง)
(๑๐) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้งตอไป (ม. ๕๖ วรรคสอง)
(๑๑) สั่งบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ออกจากราชการไปแลว กลับเขารับราชการโดย
อนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ม. ๖๔)
(๑๒) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตําแหนง (ม. ๖๘)
(๑๓) การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ม. ๗๓)
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(๑๔) ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงาน
ดีเดนเปนที่ประจักษ (ม. ๗๕)
(๑๕) แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับการบรรจุใหทราบถึงภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการ
ในฐานะเปนพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ม. ๗๘)
(๑๖) ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
และพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ทักษะ
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.ค.ศ. กําหนด (ม. ๗๙)
(๑๗) สงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
การใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ม.๘๑)
(๑๘) รักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ (ม. ๘๒)
(๑๙) เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา
มีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
อัน มีมูลที่ ควรกลาวหาวากระทํ าผิดวินั ย (ม. ๙๕ และ
ม. ๙๘)
(๒๐) พิจารณาอนุญาตหรือยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ม. ๑๐๘)
(๒๑)สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถูก
กลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใส
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ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ม. ๑๑๐ (๔))
(๒๒) สั่งใหขาราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาออกจากราชการ กรณี
- เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได
โดยสม่ําเสมอ (ม. ๑๑๐ (๑))
- สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค
ของทางราชการ (ม. ๑๑๐ (๒))
- ขาดคุณสมบัติทั่วไป (ม. ๑๑๐(๓))
- ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มีมติวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ม. ๑๑๐ (๔))
- ทางราชการเลิก หรือยุบตําแหนง
(ม. ๑๑๐ (๕))
- ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
(ม. ๑๑๐ (๖))
(๒๓) สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกลาวหา
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการ กรณีหยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ทางราชการ
ตามมติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(ม. ๑๑๑)

ดาน
วิชาการ

ดาน
ดาน
ดาน
การบริหาร การบริหาร
งบประมาณ
งานบุคคล ทัว่ ไป

9

9

๑๙

กฎหมายการศึกษา

(๒๔) สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่รับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือตองรับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ออกจากราชการ (มาตรา ๑๑๓)
๕) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการ
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑) วิเคราะห และจัดทํานโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
(๒) วางระเบียบ ออกประกาศ และขอบังคับของ
สถานศึกษา
(๓) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อ
พิจารณาและเสนอความคิดเห็นหรือปฏิบัติการ
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือสถานศึกษา

ดาน
วิชาการ

ดาน
ดาน
ดาน
การบริหาร การบริหาร
งบประมาณ
งานบุคคล ทัว่ ไป
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อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๖ บัญญัติวา “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุ
ประสงค ดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง”
ดังนั้ น สถานศึก ษาที่ เป น นิ ติ บุ ค คลยอ มมี สิ ท ธิแ ละหน าที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห งประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะเชน กฎหมายการศึกษาแหงชาติ กฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตการกระทําการ
ใด ๆ ตามสิทธิและหนาที่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไวดังกลาวขางตนนั้น สถานศึกษาจะตองดําเนินการ

๒๐
ภายในขอบแหงอํานาจหนาที่ หรือวัตถุประสงคของตน ทั้งนี้เพราะนิติบุคคลจะมีฐานะเปนบุคคล
ตามกฎหมายไดก็เพียงแตกิจการอันอยูในขอบวัตถุประสงคเทานั้น
สําหรับวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่มีฐานะเปนนิติบุคคลนั้น มาตรา ๓๕ แหงพระราช
บัญญัติ ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมิไดกําหนดขอบวัตถุประสงค
และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน แตเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริห าร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยรวมแลวยอมเห็น ไดวา ขอบวัตถุ
ประสงคของสถานศึกษาที่มีฐานะเปนนิติบุคคลบัญญัติขันเพื่อใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ชั้นที่คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะกําหนดใหสถานศึกษาที่มีฐานะเปนนิติบุคคลสามารถกระทํา
กิจการตาง ๆ ไดภายในขอบวัตถุประสงคของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ชั้นที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนด แตขอบวัตถุประสงคนี้ยอมรวมความถึงกิจการใด ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวดวย
การพิจารณาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล แบงออกเปน ๒ ลักษณะใหญ
ๆ ดังนี้
๑. สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและประมวลกฎหมายอาญา เชน สามารถทํานิติกรรมตางๆ ภายในขอบวัตถุประสงค
ไดเอง ตัวอยางเชน การซื้อขาย แลกเปลี่ยนทรัพยสิน และการจัดหารายไดของสถานศึกษา อาจ
เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ และถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตาง ๆ โดยเฉพาะทรัพยสินที่มีผูอุทิศ รวมทั้ง
เปนโจทยและจําเลยในอรรถคดีตาง ๆ ทั้งคดีแพงและคดีอาญา นอกจากนี้สถานศึกษาที่เปนนิติ
บุคคลยังตองรับผิด ในทางแพงและรับผิดในทางอาญาภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายและภายใต
ขอบวัตถุประสงคของตนดวย
นอกจากนี้ สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังมีสิทธิ หนาที่ ขอจํากัดและตองผูกพัน ตามขอ
กําหนด ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนี้
๑.๑ มีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ที่จะพึงมีพึง
เปนไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น ไดแกสิทธิในการหมั้น การสมรส การรับบุตรบุญธรรม สิทธิ
และ หนาที่ในครอบครัว เชน การอุปการะเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตร ผูเยาว และสิทธิ
ในการทํา พินัยกรรม เปนตน

๒๑
๑.๒ การแสดงเจตนาหรือความประสงคในการทํากิจการใด ๆ ของสถานศึกษาที่เปน
นิติบุคคล ยอมแสดงออกโดยผานทางผูแทนของนิติบุคคล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นหาก
ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาไปอยางไร ยอมมีผล
ผูกพันสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ไมผูกพันตัวผูบริหารสถานศึกษาเปนการสวนตัว แตหากผู
บริหารสถานศึกษากระทําการนอกเหนือขอบวัตถุประสงคของสถานศึกษา ก็ตองถือวา มิไดกระทํา
ในฐานะเปนผูแทนของสถานศึกษา สถานศึกษาไมตองรับผิดชอบในผลการกระทําของผูบริหาร
สถานศึกษาสําหรับกรณีนั้น
สําหรับการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกนั้น
หากเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ภายในขอบวัตถุประสงคเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
อื่น สถานศึกษาจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นใหแกผูที่ไดรับความเสีย
หาย แตสถานศึกษายังสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาหนาที่คนอื่นที่กอ
ใหเกิดความเสียหายได ซึ่งจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตหากการกระทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอกเกิดจากการกระทํา
ที่ไมอยูในขอบวัตถุประสงค หรืออํานาจหนาที่ที่กอของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษานั้นจะตอง
รับชดใช คาสินไหมใหแกผูที่ไดรับความเสียหายเอง
๑.๓ ถาประโยชนไดเสียของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลขัดกับประโยชนไดเสียของ
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนตัวแทนนิติบุคคลในกิจการอันใดอันหนึ่งก็ตาม ผูบริหารสถานศึกษาจะ
ทํา หนาที่เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการอันนั้นไมได
๒. อํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
นอกจากอํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจะมีตามกฎหมายการศึกษาแลว สถาน
ศึกษาซึ่งเปนหนวยงานใหบริการสาธารณะของรัฐตองจัดการศึกษาและกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษาตามหลักการใหบริการสาธารณะของรัฐ ดังนี้
๒.๑ ความเสมอภาค ซึ่งเปนหลักสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจาก
การจัดทําบริการสาธารณะมิไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนของผูห นึ่งผูใดโดยเฉพาะ แตกระทํ าเพื่ อ
ประชาชนทุกคน ดังนั้นประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติหรือไดรับผลประโยชนจาก
บริการสาธารณะอยางเสมอกัน การจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน หนวยงานทางการศึกษาและสถาน
ศึกษาทุกแหงตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาคเสมอ
๒.๒ ความตอเนื่องของบริการสาธารณะ เนื่องจากบริการสาธารณะเปนกิจการที่จํา
เปน สําหรับประชาชน หากหยุดชะงักประชาชนผูไดรับบริการยอมไดรับความเดือดรอนหรือเสีย

๒๒
หายได การจัดบริการทางการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาจึงตองดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่อง มิใหหยุดชะงัก
๒.๓ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
ทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและ
ประโยชนของประชาชน
สําหรับอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่จะเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น
เห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ซึ่งสถานศึกษาจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิและเสรี
ภาพในเรื่องดังตอไปนี้
๑. การดําเนินการใด ๆ ของสถานศึกษาตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรี
ภาพของบุคคลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนทุกคนยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิท ธิและเสรีภ าพของตนได เท าที่ ไมละเมิด สิ ท ธิและเสรีภ าพของบุ คคลอื่ น และไมเป น
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
นอกจากนี้ บุคคลใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวก็สามารถยกบท
บัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได (มาตรา ๒๖
และ มาตรา ๒๘)
๒. สถานศึกษาจะกระทําการใด ๆ อันเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อกิจการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และการกระทําดังกลาวจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพมิได (มาตรา ๒๙)
๓. รัฐธรรมนูญไดรับรองเรื่องความเสมอภาควาบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในทาง
กฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย หญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางร างกายหรื อ สุ ข ภาพ สถานะภาพของบุ ค คล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได (มาตรา ๓๐)
๔. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยม
ในศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน
เมื่อไมเปนปฎิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน

๒๓
ในการใชเสรีภาพดังกลาว ยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการ
รอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมใน
ทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อแตกตางจากบุคคล
อื่น (มาตรา ๓๘)
๕. บุ คคลทุ ก คนยอมมี เสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็ น การพู ด การเขียน การพิ ม พ
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตจะมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดไวเปน
การเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบ
ครัว หรือความเป น ส ว นตัวของบุ คคลอื่น เพื่ อรัก ษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีข อง
ประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน (มาตรา
๓๙)
๖. บุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ รวมทั้งไดรับความคุมครองในเรื่องการศึกษา
อบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ จากรัฐและหนวยงาน
ของรัฐ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน(มาตรา ๔๒)
๗. บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึง
ถึง การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังให
ความคุมครององคกรวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา ๔๓)
๘. เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ จากการใช
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดู
และการศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๕๓)
๙. บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๕๕)
๑๐. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้น
จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความ
คุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๕๘)
๑๑. บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รอื่ น ของรั ฐ ที่ เป น นิ ติ บุ ค คลให รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ าหรื อ การละเว น

๒๔
การกระทําของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานนั้นยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๖๒)
นอกจากจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาวแลว สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยราชการยอมตอง ปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของราชการ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวยอมตอง
ดําเนินใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง แผนปฏิบัติราชการกระทรวง และนโยบายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีดวย เชน กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของ เจาหนาที่ กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวกับวิธีการ
งบประมาณ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เปนตน

อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติ
ราชการแทน
หากจะพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีฐานะเปนนิติบุคคลแลวจะ
เห็นไดวาผูอํานวยการสถานศึกษา จะมีฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคลแตก็มิไดมีอํานาจหนาที่เกี่ยว
กับการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางกวางขวางเชนเดียวกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
ทบวง กรม ทั้งนี้เพราะในระบบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการของไทยนั้น ใหความไว
วางใจแกหัวหนาสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรมที่จะใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายได
อยาง กวางขวาง เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
บัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล แตมิไดแกไขปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ใหผูบริหารสถานศึกษามี
อํานาจหนาที่ในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ได เชนเดียวกับหัวหนาสวนราชการในระดับ กระทรวง
ทบวง และ กรมดวย จึงเปนผลใหผูบริหารสถานศึกษายังไมอาจบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
ความอิสระคลองตัวและมีประสิทธิภาพไดอยางแทจริงเพราะอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการใน
หลายเรื่องยังเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง และกรมอยู หาก
จะใหสถานศึกษาบริหาร จัดการไดเองอยางอิสระและคลองตัวในเรื่องใด ก็จําเปนตองจัดใหมีการ
กระจายและมอบอํานาจในเรื่องนั้น ๆ ใหแกผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้น มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดบัญญัติเกี่ยว
กับการกระจายอํานาจและ
มอบอํานาจไวดังนี้
๑. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๕
จะตองกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง และหากเรื่องใดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวไวเปนการเฉพาะก็ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา ดังนี้
๑.๑ อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดําเนิน
การทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รวม
ตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาใน
วงเงิน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว
๑.๒ หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทางวินัยกับ
ข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษาโดยสั มพั น ธกั บ แนวทางที่ กําหนดในกฎหมายวาด ว ย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกระจายอํ านาจและการมอบอํ านาจดั ง กล าว จะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เป น ไปตามกฎ
กระทรวง
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยังอาจกําหนดหลักเกณฑ ใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจ
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบไปยังผู อํ านวยการสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและผู อํ านวยการสถานศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได
๓. ผู อํ านวยการสํ านั ก บริ ห ารงานในสั งกั ด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตาง ๆ ก็อาจมอบอํานาจในสวน
ที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ จากสํานัก
งาน คณะกรรมการตาง ๆ ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถาน
ศึกษา หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตรง
ทั้งนี้ โดยจะตองไมขัดตอนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือคณะกรรมการตนสังกัด
๔. อํานาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มัติ การปฏิ บั ติ ราชการหรื อ การดํ าเนิ น การอื่ น
ที่ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคํา
สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น หรือมติ
ของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือมิไดหามเรื่อง
การมอบ อํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได

๒๖
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ การบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของ
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒) ดังนี้
๔.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอาจมอบอํานาจให รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัด
๔.๒ ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูวาราชการจังหวัด
๔.๓ เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ อธิการบดีในสถาน
ศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ สํานักบริหาร
งานหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถาน
ศึกษา หรือผูวาราชการจังหวัด
๔.๔ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
อาจมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา
๔.๕ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจ
มอบอํานาจใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนา
หน วยงานที่ เรียกชื่ ออยางอื่ น ในเขตพื้ น ที่ การศึกษาที่ ตนรับผิดชอบไดตามระเบี ยบที่ เลขาธิก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
๔.๖ ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจใหขาราชการ
ในสถานศึกษาหรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นได ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษากําหนด
๔.๗ ผูดํ ารงตํ าแหน ง (๔.๑) ถึง (๔.๖) อาจมอบอํานาจให บุคคลอื่ นไดตามระเบี ยบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
๕. การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนี้ตองทําเปนหนังสือ ซึ่งการทําเปนหนังสือนั้น
อาจจะทําเปนคําสั่ง หรืออาจจะเปนบันทึกสั่งการก็ได
๖. คณะรัฐมนตรีก็อาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนอาจมอบ
อํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดหรือ

๒๗
อาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจ
ปฏิบัติก็ได
๗. เมื่อมีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนแลว ผูที่ไดรับมอบอํานาจซึ่งไดแกหัวหนาสถาน
ศึกษา และผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ มีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ และปฏิบัติราชการตามที่ไดรับมอบ
อํานาจนั้น ตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจและใหเกิดผลดีแกทางราชการ จะปฏิเสธไมรับ
มอบอํานาจหรือ มอบอํานาจต อให แ กผูดํารงตําแหน งอื่น ตอไปไมได เวน แตเป น กรณี ก ารมอบ
อํานาจใหแก
ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได
ในเรื่องนี้จึงมีขอสังเกตวาหากผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ
แทนในเรื่องใดแลว จะมอบอํานาจใหขาราชการในสถานศึกษาคนอื่นปฏิบัติราชการแทนตนอีกตอ
หนึ่ง ไมได แตอาจมอบหมายใหดําเนินการตาง ๆ โดยอยูในความรับผิดชอบ การสั่ง การอนุญาต
อนุมัติ ของ ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนเจาหนาที่ หรือเปนผูใตบังคับบัญชาได
๘. ผูมอบอํานาจยังตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบั ติราชการ กระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ ซึ่งผูมอบ
อํานาจยังมีหนาที่กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจและมีอํานาจแนะนําและ
แกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได
ในการมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งเปนผูแทนของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
นี้ เห็นวาเปนดุลพินิจของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ซึ่งเปนเจาของอํานาจที่จะมอบอํานาจใหผูอํานวย
การสถานศึกษามากนอยเพียงใดก็ไดแตตองอยูภายในกรอบและหลักเกณฑตามกฎกระทรวงวาดวย
การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น ในการมอบอํานาจนี้
ผูมอบอํานาจจะพิจารณาถึงความพรอมและประสิทธิภาพของสถานศึกษาแตละแหง โดยอาจมอบ
อํานาจใหไมเทากันได
๙. ในระยะเริ่มตนที่มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการใหม และยัง
มิไดมีการปรับปรุงแกไขการมอบอํานาจของกรมตาง ๆ ใหแกสถานศึกษานั้น คําสั่งมอบอํานาจที่
กรมตาง ๆ มอบใหหัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนอยูกอนนั้น จะมีผลใชบังคับอยูตอไป
หรื อ ไม เห็ น ว า มาตรา ๗๓ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ.๒๕๔๖ บัญญัติให บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับการศึกษา
ที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของพระราช
บัญญัตินี้ ยังคงใชบังคับตอไปได จนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑ ที่
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใชบังคับ

๒๘
ดังนั้น จึงเห็นวาตราบใดที่ยังไมมีการแกไขปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจที่กรมตาง ๆ มอบ
อํานาจใหแกหัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนและยังไมเกินกําหนดหาปนับตั้งแตวันที่พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ คําสั่งมอบอํานาจเหลานั้นนาจะมีผลใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัด หรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ
การ พ.ศ.๒๕๔๖
ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคลและเปนนิติบุคคล
ประเด็น
สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล
สถานภาพสถานศึกษา • เป น ส ว นราชการตามกฎหมาย
ว า ด ว ยระเบี ยบ บ ริ ห ารราช ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
• เป น ส ว นราชการมี ส ภาพเป น
นิ ติ บุ คคลตามกฎห มายว า ด ว ย
ระเบี ยบ บริ ห ารราชการกระทรวง
ศึ ก ษ าธิ ก าร สั งกั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง • การจั ด การศึ ก ษาต อ งเป น ไป • วั ต ถุ ป ระสงค แ ละห ลั ก การ
การจัดการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย เช น เดี ย วกั บ สถานศึ ก ษาที่ ไ ม เป น
ทั้ ง ร างกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา ความรู นิติบุคคล
แ ล ะคุ ณ ธรรม มี จริ ย ธรรม แ ล ะ
วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ความรับผิดชอบ
• สํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษา • สถานศึกษาหรือผูบริห ารสถาน
ขั้ น พื้ น ฐาน และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ศึกษารับผิดชอบตามที่ไดกําหนดไว
การศึ ก ษา มี ส ว นร ว มในการรั บ ผิ ด ในกรอบอํ านาจหน าที่ ที่ ก ฎหมาย
ชอบกับสถานศึกษา ในฐานะที่สถาน กํ า หนดให เป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
ศึกษาเปนหนวยงานที่อยูในสังกัด
สถานศึกษาโดยตรง จึงเปนความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาโดยตรง

๒๙
อํานาจหนาที่

ประเด็น

• มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ทั้ง ๔ ดาน คือ ดานวิชาการ
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คล
และการบริหารทั่วไปตามกฎหมาย
วาดวยพระราชบัญญัติการศึกษา
สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริห ารราช
ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข าราชการครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ

• อํ านาจหน าที่ เชน เดียวกับ สถาน
ศึกษาไมเปนนิติบุคคล
• อํ านาจหน าที่ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในฐานะ
นิติบุคคลที่กําหนดไวในมาตรา ๕๙
แห งพ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษ า
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
แ ก ไ ข เพิ่ ม เติ ม (ฉ บั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ กํ า หนดให ส ถาน
ศึ ก ษาของรั ฐ ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลมี
อํานาจในการปกครองดู แ ล บํ ารุง
รัก ษา ใช และจัด หาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่
เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวย
ที่ราชพัสดุ และที่เปนทรัพยสินอื่น
รวมทั้งจัดหารายไดจาก บริการของ
สถานศึกษา และเก็บคาธรรมเนียม
การศึ ก ษ าที่ ไม ขั ด ห รื อ แย ง กั บ
นโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจ
หลักของสถานศึกษา

บทที่ ๓
แนวทางสงเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
นอกจากการบริห ารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่ เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพการของ
ผูเรียนแลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการ
บริการ ภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาวสํานักนายกรัฐมนตรีจึงออก
ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๒ ขึ้น เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปน
สถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียก
กัน โดยทั่ วไปวา “ธรรมาภิ บาล” มาบู รณาการในการบริห ารและจัดการศึ กษาเพื่ อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย หลักการดังกลาว ไดแก
๑. หลักนิติธรรม
๒. หลักคุณธรรม
๓. หลักความโปรงใส
๔. หลักการมีสวนรวม
๕. หลักความรับผิดชอบ
๖. หลักความคุมคา
หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณราการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่งไดแก
การดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเปาหมายใน
การจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุขดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธในหนา
๓๑

๓๓

หลัก
นิติธรรม

หลัก
ความคุมคา

ดาน
วิชาการ

ดาน
งบประมาณ

หลัก
คุณธรรม

ผูเรียน
เปนคนดี เกง
มีความสุข

หลัก
ดาน
ความรับผิดชอบ บริหารทั่วไป

หลัก
ดาน
บริหารงานบุคคล ความโปรงใส

หลัก
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ ๑ ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

๓๔
ขอบขายและกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
การบริหารวิชาการ

การบริหารงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑. การจัดทําและเสนอของบประมาณ ๑. การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ๒.การจัดสรรงบประมาณ
๒. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
๓.การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
๓. การวัดผล ประเมินผลและ
๓. การเสริมสรางประสิทธิภาพ
และรายงานผลการใชเงินและ
เทียบโอนผลการเรียน
ในการปฏิบัติราชการ
ผลการดําเนินงาน
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
๔. วินัยและการรักษาวินัย
๔. การระดมทรัพยากรและ
การศึกษา
๕. การออกจากราชการ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
๕.
การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
๕. การบริหารการเงิน
๖. การพัฒนาแหลงเรียนรู
๖. การบริหารบัญชี
๗. การนิเทศการศึกษา

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย

๘. การแนะแนวการศึกษา

การบริหารทั่วไป
๑. การดําเนินงานธุรการ

๒.งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอขอมูลสารสนเทศ
๔.การประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา
๕. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร
๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.

๙. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๐. การสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชน
๑๑. การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
๑๒. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา

การสงเสริม สนับสนุนดาน
วิชาการ

๘. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
๙. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
่

๑๐. การรับนักเรียน
๑๑. การสงเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย

๑๒. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
๑๓. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน

๑๔. การประชาสัมพันธ
งานการศึกษา
๑๕. การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๖. งานประสานราชการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น
๑๗. การจัดระบบการควบคุม
ในหนวยงาน
๑๘. งานบริการสาธารณะ
๑๙. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น

แผนภูมิที่ ๒ ขอบขายการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ดาน

๓๕

การบริหารวิชาการ
แนวคิด
งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มุงใหกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลอง
ตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดเสียทุก ฝาย ซึ่งจะเปน ปจจัยสําคัญ ทําใหสถานศึก ษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวม
ทั้งการวัดปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอด
คลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
๒. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ สอด
คลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง และการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก
๓. เพื่อใหสถานศึก ษาพัฒ นาหลัก สูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัด ปจจัยเกื้อ
หนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง
ขอบขาย/ภารกิจ
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓๖
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การพัฒนาแหลงเรียนรู
- การนิเทศการศึกษา
- การแนะแนวการศึกษา
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
- การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
- การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑.๑ ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ สาระแกน
กลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญ หา และความตองการของ
สังคม ชุมชน และทองถิ่น
๑.๒ วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ
ทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม
๑.๔ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสม
๑.๕ นิเทศการใชหลักสูตร
๑.๖ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
๑.๗ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ
๒.๑ สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

๓๗
๒.๒ สงเสริม ใหค รูจัด กระบวนการเรีย นรู โดยจัด เนื้อ หาสาระและกิจ กรรมให
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริง
และการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตาง ๆ
ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวน
การเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นมามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
๒.๓ จัด ให มี การนิ เทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเน น การ
นิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๒.๔ สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
๓. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๓.๑ กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๓.๒ สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจ
กรรม การเรียนรู
๓.๓ สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
๓.๔ จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถาน
ศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๓.๕ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชา
การในภาพรวมของสถานศึกษา
๔.๒ ส งเสริ ม ให ค รู ศึ ก ษา วิเคราะห วิจัย เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นรูให แ ต ล ะ
กลุมสาระการเรียนรู

๓๘
๔.๓ ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการ
วิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่น
๕. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๕.๑ ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารงานวิชาการ
๕.๒ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
๕.๓ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน
ดานวิชาการ
๕.๔ ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
๕.๕ การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. การพัฒนาแหลงการเรียนรู
แนวทางการปฏิบัติ
๖.๑ สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถาน
ศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
๖.๒ จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค
กร หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง
๖.๓ จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสาน
ความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ
ศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน
๖.๔ สงเสริม สนับสนุนใหครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น
๗. การนิเทศการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๗.๑ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๗.๒ ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ
เหมาะสมกับสถานศึกษา

๓๙
๗.๓ ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๗.๔ ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๗.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. การแนะแนวการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๘.๑ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๘.๒ ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา
๘.๓ ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา
๘.๔ ประสานความรวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๙.๑ จัดระบบโครงสรางองคกร
ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา
๙.๒ กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธี
การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๙.๓ วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
๙.๔ ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
๙.๕ ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุง และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๙.๖ ประสานงานกับ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เพื่อการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

๔๐
๙.๗ ประสานงานกั บสํ านั กงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิ นคุ ณภาพการ
ศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

๑o. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
แนวทางการปฏิบัติ
๑o.๑ การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
๑o.๒ จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถิ่น
๑o.๓ การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชา
การของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการ
ศึกษา
๑o.๔ สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุม
ชน ทองถิ่น
๑๑. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑๑.๑ ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้ง
บริเวณใกลเคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑.๒ สรางเครื่องขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ
๑๒. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑๒.๑ สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๒.๒ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๒.๓ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๔๑

การบริหารงบประมาณ
แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคลอ งตัว โปรง ใส ตรวจสอบได ยึด หลัก การบริห ารมุ ง เนน ผลสัม ฤทธิ ์แ ละบริห ารงบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดี
ขึ้นตอผูเรียน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส
ตรวจสอบได
๒. เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ
๓. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ขอบขายภารกิจ
๑. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา
๑.๓ การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๒ การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
๔.๒ การระดมทรัพยากร
๔.๓ การจัดหารายไดและผลประโยชน

๔๒
๔.๔ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๕. การบริหารการเงิน
๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง
๕.๒ การรับเงิน
๕.๓ การเก็บรักษาเงิน
๕.๔ การจายเงิน
๕.๕ การนําสงเงิน
๕.๖ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
๖. การบริหารบัญชี
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
๗.๑ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
๗.๔ การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
ขอบขายการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑) วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปา
หมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุก
ระดับไดแ กเปาหมายการใหบ ริก ารสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอ ตกลง
การจัดทําผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่
และผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับ
เขตพื้นที่การศึกษา

๔๓
๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศ
ทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา
๔) วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่การ
ศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกร และผล
ผลิต งาน / โครงการ
๕) จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๖) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวน
รวม ดําเนินการดังนี้
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของ
๒) วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา
(SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
๓) กํ าห น ด วิ สั ยทั ศน (Vision) พั น ธกิ จ (Mission) และเป าป ระส งค
(Corporate Objective) ของสถานศึกษา
๔) กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา
๕) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
๖) กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผล
ลัพธที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
๗) จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
๘) จัดให รับ ฟ งความคิด เห็ น จากผูที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อ ปรับ ปรุงและนํ าเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา

๔๔
๙) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูที่เกี่ยวของ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไข
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ใหมีความเชื่อม
โยงกับผลผลิตและผลลัพ ธ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะห และจัด
ลําดับความสําคัญของแผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตร
ฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนิน
การ
๒) จั ด ทํ ากรอบ ป ระมาณ การรายจ า ยระยะป าน กลาง (Medium Term
Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปาหมายผลผลิตที่
ตองการดําเนินการใน ๓ ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให
สอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๓) จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจาย
ระยะปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิง
นโยบาย
๔) จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถาน
ศึกษาที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอด
คลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได
รับงบประมาณ

๔๕
๒) ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแจงผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตร
ฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัด
สรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจากแผนการระดม
ทรัพยากร
๔) วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครง
สรางสายงาน และตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึก ษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และ
กํา หนด งบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งาน/โครงการ ให เป นไปตามกรอบวงเงินงบ
ประมาณที่ไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลอง
กับกรอบวงเงินที่ไดรับ
๖) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/
โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ ไดตามแผนระดม
ทรัพยากร
๗) จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนด
ผูรับผิดชอบ
๘) นํ าเสนอแผนปฏิบั ติก ารประจําป งบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิต
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
๙) แจงจัด สรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตให ห น วยงานภายในสถาน
ศึกษา รับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานราย
เดือนให เปนไปตามแผนปฏิ บั ติการประจําป งบประมาณแลวสรุปแยกเปน รายไตรมาสเปน งบ
บุ ค ลากรงบอุ ด หนุ น งบลงทุ น (แยกเป น ค าครุ ภั ณ ฑ และค าก อ สราง) และงบดํ าเนิ น การ (ตาม
นโยบายพิเศษ)

๔๖
๒) เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปน
รายไตรมาสผานเขตพื้ น ที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอตอ
สํานัก งบประมาณ
๓) เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
และอนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
การโอนเงิน ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการ
ใชงบประมาณรายไตรมาส
๒) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการให
บริการผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาส
๓) จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครง
การที่มีความเสี่ยงสูง
๔) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตาม
แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๕) จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอ
ปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถาน
การณ
๖) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
๗) สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผล
การดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน

๔๗
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กํ า ห น ดป จจั ย ห ลั ก ความสํ าเร็ จ และตั ว ชี้ วั ด (Key Performance
Indicators : KPIs) ของสถานศึกษา
๒) จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษา
๓) สร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การประเมิ น ผล ผลผลิ ต ตามตั ว ชี้ วั ด ความสํ าเร็ จ ที่
กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
๔) ประเมินแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และจัด
ทํารายงานประจําป
๕) รายงานผลการประเมิ น ตอ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานและ
เขตพื้นที่การศึกษา
๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
๒) วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓) สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนให
เกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔.๒ การระดมทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการ
ระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความจําเปน ตองใชวงเงิน เพิ่ มเติมจาก
ประมาณการรายไดงบประมาณไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรง
ดวนและชวงเวลา
๒) สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตาม
เกณฑการรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจ
สอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน
๓) ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มี
ศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม

๔๘
๔) จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนด
วิธีการ แหลงการสนับสนุน เปาหมาย เวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ
๕) เสนอแผนการระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาและทุ น การศึ ก ษาต อ คณะ
กรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
๖) เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงิน
เพิ่มเติมใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุ
ประสงคและไมกําหนดวัตถุประสงค
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๔.๓ การจัดหารายไดและผลประโยชน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพยใน
สวนที่จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา เพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล
๒) จัดทําแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหาร
รายไดและผลประโยชนตามแตละสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
ของ
๓) จัดหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิก
จายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๔.๔ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑของแตละ
กองทุน
๒) สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑที่
กําหนด
๓) ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๔) สรางความตระหนักแกผูกูยืม
๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน

๔๙
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไป
ตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๒) วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ
๓) ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ
๔) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ
๕. การบริหารการเงิน
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอน
เงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๖. การบริหารการบัญชี
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตั้ ง ยอดบั ญ ชี ร ะหว างป งบประมาณทั้ งการตั้ งยอดภายหลังการป ด บั ญ ชี งบ
ประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน
๒) จัดทํากระดาษทํ าการโดยปรับปรุงบัญ ชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญ ชีเงิน
นอก งบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปน
บัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการ
ลงบัญชีทั่วไปโดยใชจํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
๓) บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการ
ดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชี
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)
๔) บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได
จากการขายสิ น ค าหรือการให บ ริก าร การรับ เงิน รายได การจายเงิน งบประมาณ การจายเงิน งบ
ประมาณใหยืม การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดลองจาย
เงินมัดจําและคาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงิน
รายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวย
งานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
๕) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไป
บัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุด
รายวัน ทั่วไปใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน

๕๐
๖) ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี เมื่ อ สิ้ น ป ง บประมาณ โดยปรั บ รายการบั ญ ชี ร ายได จ าก
งบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือ
สินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
๗) ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา(ต่ํากวา) คาใชจาย
ในงวดบัญชี และปดรายการรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใช
จายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือให
โอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง
๘) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคง
เหลือประจําวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยก
ประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
๙) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิด
หรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัว
เลขผิด ลงลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๒) คูมือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสู
เกณฑคงคาง
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผน
ดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงาน
รายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด
๒) จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และจัดสงรายงานประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
แนวทางการปฏิบัติ

๕๑
จัดทําและจัดหารแบบพิมพขึ้นใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การ
ศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
๗.๑ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และ
สิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน
๒) จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมด
สภาพหรือไมไดใชประโยชน
๓) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ
จัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึก
คุมไว โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย
๔) จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่
ยังไมดําเนินการ และที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด
เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
๕) จัด ทํ าระบบฐานขอมูลทรัพ ยสิน ของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม
๖) จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่ม
เติม
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปาน
กลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑ
ความขาดที่กําหนดตามมาตรฐานกลาง
๒) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหา
เองและที่รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา

๕๒
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณ ฑ สิ่งกอ
สรางในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน
๒) ตั้งคณะกรรมการขึ้น กําหนดคุณ ลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการใน
กรณีที่ไมเปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
๓) จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะ
เฉพาะประกาศ จาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัด
ทําสัญญา และเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผู
จาง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๗.๔ การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
๒) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน
๓) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตาม
ระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป
๔) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน
สําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนาย
หรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่งปลูกสราง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่ม
เติม
๒) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

๕๓

การบริหารงานบุคคล
แนวคิด
การบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา เป น ภารกิ จ สํ าคั ญ ที่ มุ ง ส งเสริ ม ให ส ถานศึ ก ษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ
มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพั ฒนาคุณ ภาพการ
ศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อให การดํ า เนิ น งาน ด า น การบริ ห ารงาน บุ ค คลถู ก ต อ ง รวดเร็ ว เป น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น
ใน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ
๔. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
ขอบขาย/ภารกิจ
๑. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๒. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
๓. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๔. วินัยและการรักษาวินัย
๕. การออกจากราชการ

๕๔

๑. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
๑.๑ การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะห ภารกิจและประเมิ น สภาพความต องการกํ าลั งคนกับ ภารกิจของ
สถานศึกษา
๒) จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓) นํ าเสนอแผนอัตรากําลังเพื่ อขอความเห็ น ชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษา
๔) นําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ
๑.๒ การกําหนดตําแหนง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาจัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ
๑.๓ การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยน
แปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนด
ตําแหนงเพิ่มขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๓) สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อน
ไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
พิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง
๒. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
๒.๑ ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๕๕
แนวทางการปฏิบัติ
๑) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือ
มีเหตุพิเศษ ในตําแหนงครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒) การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง
(๑) ให ส ถานศึก ษาเสนอเหตุผลและความจําเป น อยางยิ่งต อ การเรียน
การสอนของสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาและขออนุมัติตอ ก.ค.ศ.
(๒) เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแลวใหสถานศึกษาดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง
ในตําแหนงวิทยฐานะและใหไดรับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๒.๒ การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
๒) กรณีการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วกรณีอื่นนอกเหนือจาก ๑)สถาน
ศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจาชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงินรายได
ของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
๒.๓ การแ ตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้ นที่ การศึกษา
หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) เสนอคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินนํา
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยายและผูรับยายแลวแตกรณี
(๒) บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับยายมาจาก
สถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สําหรับตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๓) รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนประวัติตอไป

๕๖
๒) การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
แนวทางการปฏิบัติ (ม. ๕๘)
๑) เสนอคํารอ งขอโอนของขาราชการพนัก งานสว นทอ งถิ่น ไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
(๒) บรรจุแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
๒.๔ การบรรจุกลับเขารับราชการ
การบรรจุกลับเขารับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ(มาตรา ๖๔) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
(มาตรา ๖๕) ออกจากราชการเพื่ อรับ ราชการทหารตามกฎหมายวา ด วยการรับ ราชการทหาร
(มาตรา ๖๖) และลาออกจากพนั กงานส วนทองถิ่น หรือข าราชการอื่น ที่ไมใชขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗)
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีออกจากราชการ (มาตรา ๖๔) เสนอคําขอของผูขอกลับเขารับราชการ
ไปยังสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสําหรับตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา ๖๕) ใหยื่นเรื่องขอกลับ
เขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกิน ๔ ป ใหผูมีอํานาจตามมาตรา
๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา ดวยการรับราชการ
ทหาร(มาตรา ๖๖) ใหยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันพนจากราช
การทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
กรณีลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่นที่ไมใชขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา ๖๗ ) สมัครเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ ที่ตองการจะรับ
เขา รับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับ
อนุมัติแลวให ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแตงตั้ง
๒.๕ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราช
การได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนให

๕๗
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราช
การแทน
ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษาเสนอขาราชการที่เหมาะสม ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน (มาตรา ๕๔ แหงกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
กรณีตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือ
ผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา
๕๓ สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนง (มาตรา ๖๘ แหงกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
๓. การ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๓.๑ การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การพัฒนากอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูที่ไดรับการสรรหา
และบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๒) แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชา
ชีพ เกณฑการประเมินผลงาน ฯลฯแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กอนมี
การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงาน
(๓) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะ
สมและตอเนื่อง
๒) การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม.๗๙)
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(๒) กําหนดหลักสูตรการพั ฒนาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนในการ
พัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
(๓) ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
(๔) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
(๕) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๕๘
๓ ) การพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง (ม. ๘o)
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห คุณลักษณะเฉพาะสํ าหรับตําแหนง ลักษณะงาน ตาม
ตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๒) ดําเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
(๓) ติดตาม ประเมินการพัฒนา
๔ ) การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ (ม. ๕๕)
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๒) รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
(๒) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๓) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว
ทราบ
กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๔) รายงานการสั่ งเลื่ อ นและไม เลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นของข าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลลงในทะเบียนประวัติตอ
ไป
๒) การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นกรณี ถึ ง แก ค วามตายอั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ
หนาที่ราชการ

๕๙
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) แจงชื่อผูตายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการตายอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติราชการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
(๒) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูตายเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ
(๓) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการตอไป
๓) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลของผูไปศึกษาตอ ฝกอบ
รม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม ฯลฯ
(๒) ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(๓) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
(๔) รายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๓ การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
กรณี การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก
สถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจาชั่วคราวของสถานศึกษาได โดยใชเงิน
รายไดของสถานศึกษา ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
๓.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓.๕ เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
แนวทางการปฏิบัติ
ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓.๖ งานทะเบียนประวัติ
๑) การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจาง

๖๐
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) สถานศึกษาจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ
(๒) สถานศึกษาเก็บไว ๑ ฉบับ สงไปเก็บรักษาไวที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ๑ ฉบับ
(๓) เปลี่ยนแปลง บันทึกขอมูล ลงในทะเบียนประวัติ
๒) การแก ไ ข วั น เดื อ น ป เกิ ด ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจาง
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจางประสงคขอแก
ไขวัน เดือน ปเกิด ยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดโดยแนบเอกสารตอผูบังคับบัญชาขั้นตน ประกอบ
ดวย สูติบัตร ทะเบียนราษฎร หลักฐานทางการศึกษา
(๒) ตรวจสอบความถูกตอง
(๓) นําเสนอไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขออนุมัติ
การแกไขตอ ก.ค.ศ.
(๔) ดําเนินการแกไขในทะเบียนประวัติ
(๕) แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๗ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
๒) ดํ าเนิ น การในการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กฎหมายกําหนด
๓) จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
เครื่องราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ และผูคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
๓.๘ การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตาง ๆ โดยมีเอกสารหลัก
ฐาน ที่เกี่ยวของ

๖๑
๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
๓) นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว โดยผานผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว
๔) สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา
๓.๙ งานขอหนั งสือรับรอง งานขออนุญ าตให ขาราชการไปตางประเทศ งานขอ
อนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยองเชิดชูเกียรติและใหได
รับเงิน วิทยพัฒน และ การจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธี
การที่เกี่ยวของ
๔. วินัยและการรักษาวินัย
๔.๑ กรณีความผิดวินัยไมรายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการสอบสวนใหได
ความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เมื่อมีกรณี อันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง
๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลว
พบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะ
กรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง
๓) รายงานการดําเนิ น งานทางวินั ยไม รายแรงไปยังสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษา
๔.๒ กรณีความผิดวินัยรายแรง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบขาราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ ก ษากระทํ าผิ ด วินั ยอยางรายแรง ตามหลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารที่ กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
๒) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบขาราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลง
โทษ
๓) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหงกฎหมายระเบียบขาราช
การครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั่ งลงโทษปลดออกหรื อ ไล อ อกตามผลการพิ จ ารณาของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๖๒
๔) รายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ การอุทธรณ
๑) การอุทธรณกรณีความผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
สั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ ก.ค.ศ.ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๔.๔ การรองทุกข
แนวทางการปฏิบัติ
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการใหรอง
ทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน ๓o นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความ
คับของใจ เนื่องมาจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
๔.๕ การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา
๒) ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ
ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
๓) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัยตามควรแกกรณี
๕. งานออกจากราชการ
๕.๑ การลาออกจากราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผูชวย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๒) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๖๓
๕.๒ การให อ อกจากราชการ กรณี ไม พ น ทดลองปฏิ บั ติ ห น าที่ ราชการหรื อ ไม ผ าน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรื อ เข า รั บ การพั ฒ นาอย า งเข ม ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ กํ า หนดใน กฎ
ก.ค.ศ.กําหนด
๒) ดํ าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามหน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓) ผูอํานวยสถานศึกษาสั่งใหผูที่ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมออกจากราชการ
๔) รายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๕.๓ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากราชการหากภายหลั งปรากฏว าขาดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห งกฎหมายว าด ว ย
ระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๔ การใหออกจากราชการไวกอน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ในกรณีที่ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางราย
แรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา (เวน
แตไดกระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
๒) รายงานการสั่งพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยังสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๕ การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดและรายงานการออกจาก
ราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกจากดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลวยัง
สามารถดําเนินการได ดังตอไปนี้ คือ

๖๔
๑) กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย
๒) ถาผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเมื่อเห็นวาไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได
๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงคของทางราชการออกจากราชการ
(๒) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) กรณี สั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐
แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย (ม. ๓๐
(๑)) กรณีเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตาม (ม. ๓๐
(๔)) กรณีเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ. (ม. ๓๐ (๕)) กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี (ม. ๓๐ (๕) (๗)) กรณีเปนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (ม. ๓๐ (๘)) หรือกรณีเปนบุคคลลม
ละลาย (ม.๓๐ (๙))
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามคุณสมบัติใน มาตรา (ม. ๓๐ (๑)(๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ) แหงกฎหมายระเบียบขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๒) ผู อํ าน วยก ารส ถ าน ศึ ก ษ าสั่ งให ผู ข าด คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ข อ ๑
ออกจากราชการ
(๓) รายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปก
ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม. ๓๐ (๓) )

๖๕
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยวา ครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป(ม. ๓๐(๓))
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเปนวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่ว
ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ
๕) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาสั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
เมื่อครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน
ความ สามารถในอัน ที่ จะปฏิบัติห นาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ ราชการหรือประพฤติตนไม
เหมาะสม
(๒) ถ าคณะกรรมการสอบสวนและผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาเห็ น ว า
ครูผูชวย ครูและบุ คลากรทางการศึก ษาอื่น ไม เป น ผูห ยอนความสามารถไมบ กพรองในหน าที่
ราชการ หรือเป น ผูป ระพฤติ ตนเหมาะสม ให สั่ งยุติเรื่อง แตถาคณะกรรมการสอบสวนและ
ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาเห็ น ว า เป น ผู ห ย อ นความสามารถบกพร อ งในหน า ที่ ร าชการหรื อ
ประพฤติ ต นไม เหมาะสม ให ส งเรื่ อ งไปยั งสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เสนอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามีม ติ ให ผูนั้ น ออกจากราชการให
ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
๕.๖ กรณีมีมลทินมัวหมอง
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง กรณีมี
เหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาครูผูชวย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นไดมีการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการ
ตอไปจะทําใหเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง
(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังสํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

๖๖
(๓) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมี
มลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูกสอบสวนขางตน ใหผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
๕.๗ กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่
สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
แนวทางการปฏิบัติ
(๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนเมื่อปรากฏวาครูผูชวย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของ
ศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิด ละหุโทษ
(๒) รายงานผลการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารทั่วไป
แนวคิด
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่น
ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสง
เสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุง
พัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองค
กรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการ ใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน
ซึ่งจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา

๖๗
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 แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
๒) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมะสม
๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุร
การตามระบบที่กําหนดไว

๖๘
๔) จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการได
ตามระบบที่กําหนดไว
๕) ดําเนิ น การงานธุ รการตามระบบที่ กําหนดไว โดยยึดหลักความถูก ตอง รวดเร็ว
ประหยัด และคุมคา
๖) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓) ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบดําเนิน
การหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี
๕) ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรง
รัดการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินหารใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๒) จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ
๓) จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให
สอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
๔) พั ฒนาบุ คลากรผู รั บผิ ดชอบระบบเครื อข ายข อมู ลสารสนเทศให มี ความรู ความ
สามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
๕) จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา
และสวนกลาง

๖๙
๖) นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ
๗) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนา
เปนระยะ ๆ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีระบบการประสานงานและเครือขายการศึกษา
๒) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเครือขายการศึกษา
๓) ประสานงานกั บ เครือ ข ายการศึ ก ษาเพื่ อ แสวงหาความรว มมื อ ความช ว ยเหลื อ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา
๔) เผยแพรขอมูลเครือขายการศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
๕) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่ อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายการ
ศึกษาที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
๖) ใหความรวมมือและสนับสนุนทางวิชาการแกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
๑ ) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๕.๑ การจัดระบบการบริหาร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึ ก ษาวิเคราะห โครงสราง ภารกิ จ การดํ าเนิ น งาน ปริม าณ คุ ณ ภาพและ
สภาพของสถานศึกษา
๒) วางแผนออกแบบการจั ด ระบบโครงสร างการแบ งส ว นราชการภายใน
ระบบการทํางานและการบริหารงานของสถานศึกษา
๓) นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการ
แบงสวนราชการในสถานศึกษา
๔) ประกาศและประชาสัมพันธใหสวนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ

๗๐
๕) ดําเนิ นการบริหารจัดการให เป นไปตามโครงสรางการแบ งสวนราชการที่
กําหนด
๖) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.๒ การพัฒนาองคกร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะห ขอมูล สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการ
พัฒนาองคกรของสถานศึกษา
๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร
เทคโนโลยี และกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของสถาน
ศึกษา
๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสม
กับโครงสรางภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา
๔) กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๖) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรและกระบวนการปฏิบัติ
งานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๖. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
๒) วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๓) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
๔) สนั บ สนุ น ให บุ คลากรนํ านวัต กรรมและเทคโนโลยีเพื่ อการศึ ก ษามาใช ในการ
บริหารและพัฒนาการศึกษา

๗๑
๕) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวม
ทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๖) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗) ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
๗. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจป ญ หาความตองการจําเป น ของดานวิช าการ งบประมาณ บุ คลากรและ
บริหารทั่วไป
๒) จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานดานวิชาการ
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
๓) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานทุกดาน
๔) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในดานตาง ๆ
๕) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
ดานตาง ๆ ใหมีความยึดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖.
๓) กฎกระทรวงกําหนดหลัก เกณฑก ารแบงสว นราชการภายในสถานศึก ษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นวา พ.ศ.๒๕๔๖
๘. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา

๗๒
๒) บํารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูใน
สภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน
๓) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
เพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อประโยชนตอการเรียนรู
๔) สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถาน
ศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว าด ว ยการใช อ าคารสถานที่ ข องสถานศึ ก ษา พ.ศ.
๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม
๙. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในการสํารวจขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขา
รับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๒) จัดทําสํามะโนผูที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔) เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโนผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๐. การรับนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ใหสถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบงเขตพื้นที่บริการการศึกษารวมกัน
และเสนอขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
๒) กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การ
ศึกษา
๓) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด
๔) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่
มีปญหาในการเขาเรียน
๕) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

๗๓
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๑. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอก
ระบบ และอัธยาศัย
๒) กําหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียน
และทองถิ่นที่สอดคลองกับ แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง ๓ รู ป แบบ
ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
๔) ประสานเชื่อมโยงประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๕) ติดตามประเมินผลการสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒. การสงเสริมกิจการนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดย
สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๓) จัด กิจ กรรมใหผูเรีย นไดเรียนรูจ ากประสบการณจ ริง ฝก การปฏิบัติใ หทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
๔) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัด
กิจกรรมเกิดคุณคาและประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง

๗๔
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว าด ว ยการจัด กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษา สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๒
๑๓ การประชาสัมพันธ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูลและผลงานของสถานศึกษา
รวมทั้งความตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของชุมชน
๒) วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน
องคกร สถาบันและสื่อมวลชนในทองถิ่น
๓) จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ
๔) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษา
๕) สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวน
รวมของเครือขายประชาสัมพันธ
๖) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไป
ดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสม ตอไป
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕ และแกไขเพิ่มเติม
๑๔. การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงาน
อื่น
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุม
ชน องคกรและหนวยงานอื่น
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัด
การศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

๗๕
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) ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจ
๖) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
๗) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุง
ใหเหมาะสม
๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๖. งานบริการสาธารณะ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ
๒) จัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
๓) ใหบริการขอมูล ขาวสาร และบริการอื่น ๆ แกสาธารณชน ตามความเหมาะสม
และศักยภาพของสถานศึกษา
๔) พัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอ
ผูมารับบริการ
๕) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูมาขอรับบริการ

๗๖
๖) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๗. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่นแนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดใหมีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
๒) ใหผูที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินงานใหเสร็จสิ้นตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมาย
๓) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
๔) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

บทที่ ๔
สรุปและขอเสนอแนะ
ความเปนมาของการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสูสิ่งที่ดีขึ้นอยางตอ
เนื่อง เพื่อใหไดคนไทยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนทั้ง คนดี เกง มีความสุข การ
พัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ อาศัยการจัดกระบวน
การเรียนรูที่มีคุณภาพไดรับการสนับสนุนสงเสริมดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ
ตองใชทรัพ ยากรที่มีอยูให เต็มศักยภาพ (ประหยัด คุมคา)ลดขั้นตอนการบริห าร มีบุ คลากรมือ
อาชีพ บริหารงบประมาณดวยความโปรงใสและใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิ
การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงไดปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารใหม โดยการ
ยุบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ แลวแบงสวนราชการใหม เปน
การบริหารราชการสวนกลางและ การบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ที่มาของสถานศึกษานิติบุคคล
การเป น นิ ติ บุ ค คลของสถานศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น ตามกฎหมายวาด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๕ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔(๒) เฉพาะที่
เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาดังกลาวนอกจากเปนสถาน
ศึกษาที่เปน
นิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังมี
ลักษณะนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
ดวยเหตุนี้สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจะตองมีสิทธิและหนาที่ และมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดัง
กลาว ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งานทั่วไป นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา ๖๕, ๖๖ และ ๗๐ ยังกําหนด
ให สถานศึ กษาเป นบุ คคลมี สิทธิหน าที่ ตาม ที่กําหนดกําหนด หรือมีสิ ทธิ ห น าที่ เชน เดียวกับบุ คคล
ธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งวาโดยสภาพ เปนไปเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น สุถาน

๗๘
ศึกษานิติบุคคลสามารถเปนเจาของมีกรรมสิทธิ์ใน ทรัพยสินได จําหนายจายโอนทรัพยสินได
เปนลูกหนี้ เจาหนี้ และเปนโจทย จําเลยไดดวย

แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
สถานศึ ก ษานิ ติ บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิ ห น าที่ ห รื อ อํ านาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและขอบ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งที่กําหนดไวในกฎหมายคือเปนสวนราชการที่มีสภาพเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ
ปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ได สถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามที่กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสถาน
ศึกษาโดยตรง เชนเดียวกับสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล สวนอํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นในฐานะนิติ
บุคคล กําหนดไวในมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจในการ
ปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนราช
พัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหาร
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภาร
กิจของสถานศึกษา
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามเจตนารมณ ของกฎหมายดังกลาว นอก
จากจะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินกิจ
การ หรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไปใหมีประ
สิ ท ธิ ภ าพโดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารโดยใช โรงเรียน เป น ฐาน (School Based Management)
และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ที่ยึดทั้งหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา เปนเครื่องมือในการ
นําวิสัยทัศน และนโยบายไปสูการปฏิบัติ
การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีจุดมุงหมายที่สําคัญ ที่จะทําใหสถานศึกษามี
อิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและสอด
คลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้น สถาน
ศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม และจัดระบบขอมูล
วางแผนและดําเนินการตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ใชการบริหารที่เนน
การมีสวนรวม มีการจัดระบบบัญ ชีใหครบถวนถูกตอง เนื่องจากสถานศึกษาที่เปน นิ ติบุคคลมี
สถานภาพที่เปนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษาที่ไมเปน
นิ ติ บุ ค คล ดั งนั้ น ในการบริห ารงาน ผู อํ านวยการสถานศึ ก ษาในฐานะผู แ ทนนิ ติ บุ ค คลจึง ควร
ระมัดระวังเพราะอาจถูกฟองรองกรณีไมปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายแลวทําใหผูอื่นเสียหาย

๗๙
ตองระมัดระวังในการกระทํ านิ ติกรรมสัญ ญาตองรับผิดชอบฐานละเมิด โดยเฉพาะการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา หรือสื่อ สิ่งประดิษฐที่เปนนวัตกรรมทางการศึกษา ในการบริหารงานการเงิน
และทรั พ ยสิ น ผู อํ านวยการสถานศึ ก ษษต อ งมี ระบบการตรวจสอบและรายงานที่ ถู ก ต อ งเป น
ปจจุบันมีการควบคุม รักษาทรัพ ยสินใหอยูในสภาพที่ใชการไดเสมอ รวมทั้งระมัดระวังการใช
ประโยชนจากเงินรายไดที่เกิดจากทรัพยสิน

ขอพึงระมัดระวังของสถานศึกษาที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคล
เนื่ องจากพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๕ ผูอํานวย
การสถานศึกษาในฐานะตัวแทนนิติบุคคล จึงควรระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนตัวแทนนิติบุคคล อาจถูกฟองเปนจําเลยอันเนื่อง
มาจากการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการหรือตองปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะของโจทยอันเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลอื่นที่กอใหเกิดความเสียหายตอสถานศึกษา
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนตัวแทนนิติบุคคลจะกระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ
ไดก็ตอเมื่อกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่ผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทําได การกระทํานิติกรรม
สัญญาใด ๆ ที่ไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่ผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทํา หรือกระทํา
นิติกรรมสัญญาเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจ ผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบ
ทางกฎหมายดวยตนเอง
๓. ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจถูกฟองใหรับผิดในฐานละเมิดได ถาการบริหารและการ
จัดการศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษานั้นไปขัดแยงกับสิทธิของบุคคลอื่น หรือบริหารงานนอก
ขอบอํ านาจหน าที่ ข องสถานศึ ก ษา ผู อํ านวยการสถานศึ ก ษาอาจรับ ผิ ด ทางแพ งตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งตองชดใชคาสินไหมทดแทน หรือถูกดําเนินการทางวินัย หรืออาจได
รับโทษทางอาญาก็ได
๔. การบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหง
ชาติ มาตรา ๕๙ ผูอํานวยการสถานศึก ษาตอ งมีค วามรอบรูแ ละระมัด ระวังในการทํานิติกรรม
สัญญาของทรัพยสินแตละประเภท และวางแผนบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ทางราชการกําหนดดวยความรัดกุมรอบคอบ มิฉะนั้นอาจถูกฟองรองได
๕. ทรัพยสินทางปญญา หรือสื่อ สิ่งประดิษฐ ที่เปนนวัตกรรม ซึ่งสถานศึกษาประดิษฐ
คิดคน ขึ้นมา ถาไมมีขอยกเวนกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์แลว สถานศึกษาสามารถจดทะเบียนสิทธิ
บัตรใหเปนทรัพยสินของสถานศึกษาได

๘๐
๖. ในการปฏิบัติงานหากมีปญหาดานกฎหมายควรปรึกษานิ ติกรประจําเขตพื้นที่ การ
ศึกษาหรือหนวยงานอื่นและอัยการจังหวัด เปนตน
๗. ผูอํานวยการสถานศึกษาพึงใหความสําคัญและเครงครัดตอการจัดระบบการเงินการ
บัญชี การพัสดุ ภายในสถานศึกษาโดยใหอยูบนพื้นฐานของหลักความถูกตอง โปรงใส และตรวจ
สอบได เพราะในปจจุบันมีองคกรอิสระ หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งกฎหมายใหอํานาจ
ไว เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งองคกรเหลานี้เมื่อตรวจพบการ
กระทําความผิดแลว สามารถระบุโทษใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจลงโทษได โดยไมมีการสอบสวน
เหมือนกับกระบวนการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
๘. สถานศึกษาควรรวบรวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาไวในสถานศึกษา เพื่อใหสะดวกแกการศึกษาคนควา และนํามาใชไดอยาง
รวดเร็ว เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนา
ที่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เปนตน
๙. ผูอํานวยการสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองและทีมงานใหมีความรูพื้นฐานดานกฎหมาย
การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

