
หน้าที�และอํานาจของสถานศึกษาตามที�กฎหมายกําหนด

บทบาทและหนาท่ีอํานาจของสถานศึกษา

  1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

  2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสงเสริม  

 กระบวนการ เรียนรู เนนผู เ รียนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผู เ รียน 

  5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆรวมท้ังระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา  

  6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

  7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผล

ประโยชนจาก ทรัพยสินของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนราชพัสดุและทรัพยสินอ่ืนๆตามระเบียบท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการกําหนด

  8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา

จาก หนวยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและทองถ่ิน

 10. ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในหรือตามท่ีได รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายกําหนดให

1. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545

 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39

(อํานาจหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา)

 3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    พ.ศ.2547

(ออกตามมาตรา 34 วรรคส่ี ของพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ)

 4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ออกตามมาตรา 39 วรรคสอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542) 

 5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของ สถานศึกษาข้ันพ้ืน

ฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 6) กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหา

กรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 

 7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ



  

2. บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ ดานบุคคล ดานงบประมาณและดานบริหารท่ัวไป 

2) จัดต้ังและรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 

3) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 

5) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินของราชการ

7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน และสรางความสัมพันธ

บทบาทหนาท่ีของผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.บทบาทหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 วรรค 2 ได กําหนด

อํานาจหนาท่ีของผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังน้ี

  1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  2) รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ

กระทรวง

  3) ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหนาท่ีของผู อํานวยการไว เปนการเฉพาะ

การใชอํานาจ และการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบาย ท่ีคณะรัฐมนตรี กําหนดหรืออนุมัติ

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 

2. บทบาทหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 24 ของ พระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาเปนผู

บริหารราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

  1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเปนอํานาจและหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ ตามท่ี

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย

  2) เสนอแนะการบรรจุและแตงต้ังและการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

  3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงาน การศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา 

  4) จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  5) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  6) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานข้ันต่ํา และเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

   7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป

  8) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือ ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 



บทบาทหนาท่ีของผู อํานวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  1. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

     1) จัดรูปแบบการศึกษา มาตรา 15

     2) จัดกระบวนการศึกษา มาตรา 24-30 

     3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน มาตรา 39

     4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา มาตรา 40

     5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48-50

     6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินของราชการ มาตรา 59 

     7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาตรา 65-66

   2. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

    1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

    2) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี

    3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบท่ีเหมาะสม มาตรา 12 

    4) ดําเนินการอ่ืนๆตามกฎหมายกําหนด 

   3. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ 2546(มาตรา 39)

     1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     2) บริหารกิจการสถานศึกษา

     3) ประสานระดมทรัพยากร 

     4) เปนผูแทนสถานศึกษา

     5) จัดทํารายงานประจําปตอกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

     6) อนุมัติประกาศนียบัตรวุฒิบัตร 

     7) อ่ืนๆตามท่ีผู บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 

     8) ตามท่ีได รับการกระจาย มอบอํานาจ (ปฏิบัติราชการแทน) มาตรา 44-45 

       - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถึงผู อํานวยการสถานศึกษา 

       - ผู อํานวยการสํานักฯในกรม ถึงผู อํานวยการสถานศึกษา 

       - ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถึงผู อํานวยการสถานศึกษา 

   4. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546 

     1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา

     2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

     3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 

     4) แตงต้ังอนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ 



5. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2547

    1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา 27(1) 

    2) พิจารณาความดีความชอบ มาตรา 27 (2)

    3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร มาตรา 27(3) 

    4) จัดท ามาตรฐานภาระงานครู มาตรา 27 (4)

    5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา 27 (5) 

    6) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ มาตรา 27 (6) 

    7) ส่ังใหขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ มาตรา 49

    8) ส่ังบรรจุแตงต้ังครูผูชวย ครู บุคลากร มาตรา 53( 4) 

    9) ส่ังขาราชการครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก มาตรา 56 วรรคสอง 

   10) ส่ังใหขาราชการครูพนทดลองงานตอไป มาตรา 56 วรรคสอง 

   11) ส่ังขาราชการครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ มาตรา 64 

   12) ส่ังใหขาราชการครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) มาตรา 68 

   13) ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครู มาตรา 73 

   14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน มาตรา 75

   15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบแบบแผนฯ มาตรา 78 

   16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มาตรา 79 

   17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน มาตรา 81 

   18) รักษาวินัยอยางเครงครัด มาตรา 82 

   19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา มาตรา 95-98 

   20) อนุญาต ยับย้ังการลาออก มาตรา 108 

   21) ส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาไมเ ล่ือมใสการปกครองฯ มาตรา 110(4) 

   22) ส่ังใหขาราชการครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ จําคุก

   6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 กําหนดบทบาทหนาท่ีของ ผูบริหารสถาน

ศึกษา ดังน้ี

  1) ผู อํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา

  2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงสํานักงาน คณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตงต้ังผู รับผิดชอบดําเนินคดี

  3) การบริหารบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4) ยุบ รวม เลิกลม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จําหนายตาม

หลักเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด

  5) โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผู อุทิศให แตจําหนาย

อสังหาริมทรัพย คณะกรรมการโรงเรียนตองเห็นชอบและรายงานสนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

  



  7. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ เชน 

   1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 

   2) กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

   3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ นักเรียนฯ

พ.ศ.2548

  4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

  5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

  6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547

  7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 

  8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2547

  9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 

  10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 - พ.ศ.2547

  11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ.2547

 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

   1. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 ของ พระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ สถานศึกษา ให

กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 40 ของ พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 

  2. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับ การ

บริหารบุคคล สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 

   1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ

วิธีการตามท่ี ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด

    2) เสนอความคิดตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถาน

ศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา

   3) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา

ตอผูบริหารสถานศึกษา

    4) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีอ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ี การศึกษา

มอบหมาย


