
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.กฎหมายเกีย่วข้องกบัการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 

                2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38  (กรรมการศึกษา) 

มาตรา 39 (อ านาจหนา้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา) 

                3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2547 ( ออกตาม ม.

34 วรรคส่ี ของพรบ.บริหารศธ.) 

                4) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา  

(ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ.แห่งชาติ 2542) 

                 5) ระเบียบ ศธ. วา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล

ในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ( ออกตาม ม.35  พรบ.บริหาร ศธ.) 

               6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑวิ์ธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2546 

                 7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ 

2.บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
                1) จดัท านโยบายแผนพฒันาการศึกษาดา้นวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทัว่ไป 

                  2) จดัตั้ง/รับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณ 

                  3) พฒันาหลกัสูตร / จดัการเรียนการสอน 

                  4) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั 

                  5) ก ากบั ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 

                  6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นฯ 

                  7) จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                  8) ส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชน สร้างสัมพนัธ์ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         1. บทบาทหนา้ท่ีตามพรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 วรรค 2 ไดก้ าหนดอ านาจ

หนา้ท่ีของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัน้ี 

                             1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                             2) รับผิดชอบ ในการปฏิบติัราชการของส านกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ แผนการปฏิบติั

ราชการของกระทรวง 

                              3) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการไวเ้ป็นการ

เฉพาะการใชอ้ านาจ และการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายดงักล่าวใหค้  านึงถึงนโยบาย ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมติั

แนวทาง และแผนปฏิบติัราชการของกระทรวงดว้ย 

 

        2. บทบาทหนา้ท่ีตามพรบ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๒๔ ของ พรบ. 

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น

ผูบ้ริหารราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใน เขตพื้นท่ีการศึกษา และมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

                1) รับผิดชอบในการปฏิบติังานราชการท่ีเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และตามท่ี อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

               2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี

การศึกษา 

               3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                4) จดัท าแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

                5) จดัท าระเบียบประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                6) จดัท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่า และเกณฑก์ารประเมินผลงานส าหรับ ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานการบริหารบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ

เสนออ.ก.ค.ศ. ต่อไป 

                8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีอ.ก.ค.ศ.มอบหมาย    

     3.หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขานุการในคณะกรรมการต่าง ๆ 

     4. อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีไดม้อบอ านาจ(ค าสั่งใหป้ฏิบติัราชการแทน) และตามกฎหมายอ่ืน 

 



บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 

              1) จดัรูปแบบการศึกษา ม.15 

               2) จดักระบวนการศึกษา ม.24-30 

               3) บริหารจดัการศึกษา 4 ดา้น ม.39 

               4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม.40 

               5) จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ม.48-50 

              6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นฯ ม.59 

              7) พฒันาบุคลาการ นกัเรียนดา้นเทคโนโลยฯี ม.65-66 

2.อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามพรบ.การศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 

           1) ผอ่นผนัการส่งเด็กเขา้เรียน ม.6 

           2) เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

           3) จดัการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการดอ้ยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 

           4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด 

3. อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามพรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 
         1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา 

         2) บริหารกิจการสถานศึกษา 

         3) ประสานระดมทรัพยากร 

         4) เป็นผูแ้ทนสถานศึกษา 

         5) จดัท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี 

         6) อนุมติัประกาศนียบตัร วุฒิบตัร 

         7) อ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมอบหมาย 

         8) ตามท่ีไดรั้บการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบติัราชการแทน) ม.44-45 

                     - ปลดัศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา 

                     - ผอ.ส านกัฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา 

                     - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 

4.อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546 

       1) วิเคราะห์ จดัท านโยบาย แผนสถานศึกษา 

       2) วางระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

       3) เสนอขอจดัตั้งเงินอุดหนุนทัว่ไป 

       4) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 

5.อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

      1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 



       2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 

       3) ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากร ม.27(3) 

       4) จดัท ามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 

      5) ประเมินผลการปฏิบติังานครู ม.27(5) 

      6) ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 

      7) สั่งใหค้รูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติั ม.49 

      8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผูช่้วย ครู บุคลากร ม.53(4) 

      9) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบติัราชการออก ม.56 วรรคสอง 

     10) สั่งใหค้รูพน้ทดลองท างานต่อไป ม.56 วรรคสอง 

     11) สั่งครูท่ีออกไปแลว้กลบัเขา้มาตาม มติ อ.ก.ค.ศ. ม.64 

     12) สั่งใหค้รูรักษาการต าแหน่ง (ต าแหน่งวา่ง) ม.68 

     13) สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครู ม.73 

     14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75 

     15) แจง้ภาระงาน เกณฑป์ระเมินผลงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผน 

     16) ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ม.79 

     17) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81 

     18) รักษาวินยัอยา่งเคร่งครัด ม.82  

     19) เสริมสร้างพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ม.95 98 

     20) อนุญาต ยบัย ั้งอนุญาตลาออก ม.108 

     21) สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม110(4) 

     22) สั่งใหค้รูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยบุต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก 

6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกดั สพท. พ.ศ.2546 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 

       1) ผูอ้  านวยการฯเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

       2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจง้สพฐ.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบด าเนินคดี 

       3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขา้ราชการครู และบุคลาดรทางการศึกษา 

       4) ยบุ รวม เลิกลม้รร.สพท.ตรวจสอบบญัชี ทรัพยสิ์น โอน จ าหน่ายตามหลกัเกณฑ ์สพฐ.ก าหนด 

       5) รร.มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้จดัหา ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้แต่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์

กก.รร.ตอ้งเห็นชอบ รายงานสพท. 

         6) รร.มีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณ พสัดุตามวงเงิน อ านาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ หรือผอ.สพท.มอบตาม

หลกัเกณฑท่ี์สพฐ.ก าหนดยกเวน้เงินเดือน 



        7) จดัท าระบบการเงิน บญัชี ตามรบสพฐ.ก าหนด และทรัพยสิ์นฯผูอุ้ทิศท าหลกัฐานการรับ บญัชีรับ-จ่ายฯรายงาน ผอ.

สพท.ทุกส้ินปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.โดยเร็ว 

7.อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เช่น 
          -รบ.ศธ. วา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนนกัศึกษา พ.ศ.2548 
          -กฎกระทรวง วา่ดว้ยความประพฤติของนกัเรียนนกัศึกษา 
          -รบ.ศธ.วา่ดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนฯ พ.ศ.2548 
          -รบ.ศธ.วา่ดว้ยการก าหนดเวลาท างานและวนัหยดุราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ.วา่ดว้ยการชกัธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ.วา่ดว้ยการตั้งช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ. วา่ดว้ยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547  
          -รบ.ศธ. วา่ดว้ยการแกไ้ขวนัเดือนปีเกิดของนกัเรียนนกัศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ. วา่ดว้ยใบสุทธิและหนงัสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ.วา่ดว้ยการยกเลิกเงินบ ารุงสถานศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 

          -รบ.ศธ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2)พ.ศ.2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              1. อ านาจหนา้ท่ีตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี 38 ของพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหก้ ากบัและ

ส่งเสริมสถานศึกษา ใหก้ ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาตรา 40 ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 

                 2. อ านาจหนา้ท่ีตาม พรบ.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราท่ี 26 ของพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคล ส าหรับขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

                            1) ก ากบั ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  

             หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

                           2) เสนอความคิดตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา   

             ในสถานศึกษาเพือ่เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

                            3)ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                            4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขต 

          พื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

 


