
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545   

2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39    
(อ านาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)   

3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2547 
(ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)   

4) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 
วรรคสอง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542)   

5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)   

6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2546   

7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ   

2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  

1) จดัท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป   

2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ   

3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน   

4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ   

5) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ   

6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ   

7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์  

 

 



บทบาท หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1. บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 วรรค 2 ได้ ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้   

1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2) รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง   

3) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้
เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจ และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึง นโยบาย ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดหรืออนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย   

2. บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๒๔ ของ พรบ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 
ผู้บริหารราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ การศึกษา 
และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย   

2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอ านาจและ หน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา   

3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา   

4) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

5) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

6) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงาน ส าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ. ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป   

8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี ก.ค.ศ.  
มอบหมาย   

3. หน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขานุการในคณะกรรมการต่าง ๆ  4. อ านาจหน้าที่ตามที่
ได้มอบอ านาจ (ค าสั่งให้ปฏิบัติราชการแทน) และตามกฎหมายอ่ืน  



บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

1. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ   

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15   

2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30   

3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39   

4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40   

5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50   

6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59   

7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66   

2. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   

1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6   

2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่   

3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12   

4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด   

3. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2546 (ม.39)   

1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา   

2) บริหารกิจการสถานศึกษา   

3) ประสานระดมทรัพยากร   

4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา   

5) จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่   

6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร   

7) อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย   

8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45   

- ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา   

- ผอ.ส านักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา   

- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา   



4. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546   

1) วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนสถานศึกษา   

2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ   

3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป   

4) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ   

5. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   

1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)  

2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)   

3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)   

4) จัดท ามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)   

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5)   

6) ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กรรมการโรงเรียนมอบหมาย ม.27(6)   

7) สั่งให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49   

8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4)   

9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง   

10) สั่งให้ครูพ้นทดลองท างานต่อไป ม.56 วรรคสอง   

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

12) สั่งให้ครูรักษาการในต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) ม.68   

13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ม.73   

14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75   

15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบ
แผนฯ ม.78   

16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ม.79   

17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81   

18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82   

19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98   



20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108   

21) สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)   

22) สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก   

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้   

1) ผู้อ านวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา   

2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินคดี   

3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   

4) ยุบ รวม เลิกล้ม โรงเรียน สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.
ก าหนด    

5) โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้  
แต่ จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กรรมการโรงเรียนต้องเห็นชอบ รายงาน สพท.   

6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อ านาจที่เลขา กพฐ.มอบ 
หรือ ผอ. สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนดยกเว้นเงินเดือน  

7) จัดท าระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.ก าหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท าหลักฐานการรับ 
บัญชีรับ จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว  

 7. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เช่น   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548   

- กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนฯ พ.ศ.2548   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของ
สถานศึกษา พ.ศ.2547   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547   

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  



- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ.2547  

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  1. อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ 38 ของ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษา ให้ก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545   

2. อ านาจหน้าที่ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดอ านาจหน้าที่จของคณะกรรมการสถานศึกษา  เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้   

1) ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด   

2) เสนอความคิดต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ใน
สถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา   

3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา   

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.  เขต
พ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


