
บทบาทหนาทีข่องสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)         

มาตรา    39 (อำนาจหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา)                                                                                 
3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                  

พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหารศธ.)                                                                                                                    
4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา         

(ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แหงชาติ 2542)                                                                  
5) ระเบียบ ศธ.วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        

ท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)                                                                                                           
6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2546                                                                                                              
7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ  

 
2. บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป               
2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ                
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน                
4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ                
5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ                
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ                 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                
8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ                       

 
 
 
 
 
 
 
 



บทบาทหนาทีข่องผูอำนวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ            

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15                               
2) จัดกระบวนการศึกษา  ม. 24-30            
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม. 39                    
4)  เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40            
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50   
6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59            
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66              

2. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545             
1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6                        
2) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี             
3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12             
4) ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด       

3. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)                 
1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา   
2) บริหารกิจการสถานศึกษา                     
3) ประสานระดมทรัพยากร                                                           
4) เปนผูแทนสถานศึกษา                 
5) จัดทำรายงานประจำปตอ กก.เขตพื้นท่ี                                      
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร                 
7) อื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย                    
8) ตามท่ีไดรับการกระจาย มอบอำนาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45                         

- ปลัดศธ. เลขาฯ  ถึง ผอ.สถานศึกษา         
- ผอ.สำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา                         
- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา       

4. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546  
1) วิเคราะห จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา        
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ  
3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป                      
4) แตงต้ังอนุกรรมการ คณะทำงานตาง ๆ        

5. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)   



2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)  
3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)     
4) จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)  
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5)   
6) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6)                 
7) ส่ังใหครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49  
8) ส่ังบรรจุแตงต้ังครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53(4)    
9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง                
10) ส่ังใหครูพนทดลองทำงานตอไป  ม.56 วรรคสอง                
11) ส่ังครูท่ีออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ  อ.ก.ค.ศ  ม.64                
12) ส่ังใหครูรักษาการในตำแหนง (ตำแหนงวาง) ม.68                
13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการครู  ม.73                
14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75                                      
15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ                      

ระเบียบแบบแผนฯ  ม.78                
16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ม.79                                         
17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน  ม.81                
18) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82                                             
19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98                
20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก ม.108                     
21) ส่ังแตงต้ังกก.สอบสวนกรณีกลาวหาไมเล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4)                
22) ส่ังใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตำแหนง ไรประสิทธิภาพ จำคุก     

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา ขั้น

พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้  
1) ผูอำนวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา   
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน  สพท. แจงสพฐ.แตงต้ังผูรับผิดชอบดำเนินคดี             
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา             
4) ยุบ รวม เลิกลมรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จำหนายตามหลักเกณฑ สพฐ.กำหนด             
5) รร.มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให แต

จำหนายอสังหาริมทรัพย กก.รร.ตองเห็นชอบ รายงานสพท.              
6) รร.มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อำนาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ หรือ ผอ.

สพท.มอบตามหลักเกณฑท่ีสพฐ.กำหนดยกเวนเงินเดือน              



7) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามรบสพฐ.กำหนด และทรัพยสินฯผูอุทิศทำหลักฐานการรับ บัญชีรับ-

จายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว    
7. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น  เชน                  

- รบ.ศธ.วาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548                  
- กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา                  
- รบ.ศธ.วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548                  
- รบ.ศธ.วาดวยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547                 
- รบ.ศธ.วาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547                  
- รบ.ศธ.วาดวยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547                 
- รบ.ศธ. วาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547                  
- รบ.ศธ. วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547                 
- รบ.ศธ. วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547                  
- รบ.ศธ. วาดวยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. อำนาจหนาที ่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ มาตราที ่ 38 ของ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอำนาจหนาที ่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ใหกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ ่งสอดคลองกับ มาตรา 40 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  
2. อำนาจหนาท่ีตาม พรบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราท่ี 26 ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกำหนดอำนาจหนาที่จของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้                  
1) กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด                  
2) เสนอความคิดตองการจำนวนและอัตราตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา                  
3) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา                  
4) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
 


