
บทบาทหน้าท่ีของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
1) พรบ. การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิม่เติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศกึษา)  
     มาตรา 39 (อาํนาจหน้าท่ีผูบ้ริหารสถานศกึษา)  
3) กฎกระทรวงแบง่สว่นราชการภายในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา  
     พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)  
4) กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจการบริหารและจัดการศกึษา  
    (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แหง่ชาติ 2542)  
5) ระเบียบ ศธ.วา่ดว้ยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  
    ท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศกึษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)  
6) กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑว์ธีิการสรรหากรรมการสถานศกึษา 
    ขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  
7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ  

2. บทบาทหน้าท่ีของสถานศกึษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศกึษาแหง่ชาติ  
1) จัดทาํนโยบายแผนพัฒนาการศกึษาดา้นวชิาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป  
2) จัดตัง้/รับผิดชอบการใชจ้า่ยงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
4) ออกระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
5) กาํกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบาํรุงรักษาทรัพยส์นิฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
8) สง่เสริมความเขม้แขง็ชุมชน สร้างความสัมพันธ ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบาทหน้าท่ีของผูอ้าํนวยการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

1. อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษาตาม พรบ. การศกึษาแหง่ชาติ 
1) จัดรูปแบบการศกึษา ม.15 
2) จัดกระบวนการศกึษา ม. 24-30 
3) บริหารจัดการศกึษา 4 ดา้น ม. 39 
4) เป็นคณะกรรมการสถานศกึษา ม. 40 
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา ม. 48-50 
6) ปกครองดูแลบาํรุงรักษาทรัพยส์นิฯ ม. 59 
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดา้นเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 

 2. อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษาตาม พรบ.การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
1) ผอ่นผันการสง่เดก็เขา้เรียน ม.6 
2) เป็นเจา้พนักงานเจา้หน้าท่ี 
3) จัดการศกึษาเดก็บกพร่อง พิการ ดอ้ยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
4) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกาํหนด 

3. อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 
1) เป็นผูบั้งคับบัญชาขา้ราชการครู และ บุคลากรในสถานศกึษา 
2) บริหารกิจการสถานศกึษา 
3) ประสานระดมทรัพยากร 
4) เป็นผูแ้ทนสถานศกึษา 
5) จัดทาํรายงานประจาํปีตอ่ กก.เขตพ้ืนท่ี 
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒบัิตร 
7) อ่ืน ๆ ตามท่ีผูบั้งคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
8) ตามท่ีไดรั้บการกระจาย มอบอาํนาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 

- ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศกึษา 
- ผอ.สาํนักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศกึษา 
- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศกึษา 

 4. อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามกฎ ศธ. แบง่สว่นราชการในสถานศกึษา 2546 
1) วเิคราะห ์จัดทาํนโยบาย แผนสถานศกึษา 
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ 
3) เสนอขอจัดตัง้เงนิอุดหนุนท่ัวไป 
4) แตง่ตัง้อนุกรรมการ คณะทาํงานตา่ง ๆ 

5. อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)  
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 
3) สง่เสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3) 
4) จัดทาํมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 
6) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 
7) สัง่ให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 
8) สัง่บรรจุแตง่ตัง้ครูผูช้ว่ย ครู บุคลากร ม.53(4) 
9) สัง่ครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
10) สัง่ให้ครูพน้ทดลองทาํงานตอ่ไป ม.56 วรรคสอง 
11) สัง่ครูท่ีออกไปแลว้กลับเขา้มาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64 
12) สัง่ให้ครูรักษาการในตาํแหน่ง (ตาํแหน่งวา่ง) ม.68 
13) สัง่เล่ือนขัน้เงนิเดือนขา้ราชการครู ม.73 



14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเดน่ ม.75 
15) แจง้ภาระงาน เกณฑป์ระเมินผลงาน มาตรฐานวชิาชีพจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ระเบียบแบบแผนฯ ม.78 
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ม.79 
17) สง่เสริมสนับสนุนให้ไปศกึษาดูงาน ม.81 
18) รักษาวนัิยอยา่งเคร่งครัด ม.82 
19) เสริมสร้างพัฒนาผูใ้ตบั้งคับบัญชา ม.95 98 
20) อนุญาต ยับยัง้อนุญาตลาออก ม.108 
21) สัง่แตง่ตัง้กก.สอบสวนกรณีกลา่วหาไมเ่ล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
22) สัง่ให้ครูออกจากราชการ ในกรณีตา่งๆ เชน่ เจบ็ป่วย ยุบตาํแหน่ง ไร้ประสทิธิภาพ จาํคุก 

6. ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ดว้ยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศกึษา ขัน้พ้ืน
ฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กาํหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษา ดังน้ี 

1) ผูอ้าํนวยการฯเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลสถานศกึษา 
2) นิติบุคคลสถานศกึษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจง้สพฐ.แตง่ตัง้ผูรั้บผิดชอบดาํเนินคดี 
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา 
4) ยุบ รวม เลิกลม้รร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพยส์นิ โอน จาํหน่ายตามหลักเกณฑ ์สพฐ.  
    กาํหนด 
5) รร.มีอาํนาจปกครอง ดูแล บาํรุง รักษา ใช ้จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพยส์นิท่ีมีผูอุ้ทศิให้ แต ่
 
    จาํหน่ายอสังหาริมทรัพย ์กก.รร.ตอ้งเหน็ชอบ รายงานสพท. 
6) รร.มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงนิ อาํนาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ หรือ ผอ. 

                สพท.มอบตามหลักเกณฑท่ี์สพฐ.กาํหนดยกเวน้เงนิเดือน  
7) จัดทาํระบบการเงนิ บัญชี ตามรบสพฐ.กาํหนด และทรัพยส์นิฯผูอุ้ทศิทาํหลักฐานการรับ บัญชี  
     รับจา่ยฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิน้ปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.  
     โดยเร็ว 

7. อาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เชน่ 
- รบ.ศธ.วา่ดว้ยการลงโทษนักเรียนนักศกึษา พ.ศ.2548 
- กฎกระทรวง วา่ดว้ยความประพฤติของนักเรียนนักศกึษา 
- รบ.ศธ.วา่ดว้ยการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีสง่เสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 
- รบ.ศธ.วา่ดว้ยการกาํหนดเวลาทาํงานและวันหยุดราชการของสถานศกึษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ.วา่ดว้ยการชักธงชาติในสถานศกึษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ.วา่ดว้ยการตัง้ช่ือสถานศกึษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. วา่ดว้ยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 
- รบ.ศธ. วา่ดว้ยการแกไ้ขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศกึษา 2547 
- รบ.ศธ. วา่ดว้ยใบสุทธิและหนังสอืรับรองของสถานศกึษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. วา่ดว้ยการยกเลิกเงนิบาํรุงการศกึษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

 1. อาํนาจหน้าท่ีตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ มาตราท่ี 38 ของ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ สถานศกึษา ให้กาํกับและสง่เสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศกึษา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ มาตรา 40 ของ พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติพ.ศ.2542 และ
แกไ้ขเพิม่เติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  
 2. อาํนาจหน้าท่ีตาม พรบ.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา มาตราท่ี 26 ของพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาไดก้าํหนดอาํนาจหน้าท่ีจของคณะกรรมการสถานศกึษา เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล สาํหรับขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ดังตอ่ไปน้ี 
 1) กาํกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศกึษาให้สอดคลอ้งกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ หลักเกณฑ์
และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศกึษากาํหนด  
 2) เสนอความคดิตอ้งการจาํนวนและอัตราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางศกึษา ในสถาน
ศกึษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศกึษาพิจารณา  
 3) ให้ความคดิเหน็เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคากรทางการศกึษา ในสถาน
ศกึษาตอ่ผูบ้ริหารสถานศกึษา  
 4) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษามอบหมาย 
  

 
 
 
 
 
 
 


