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๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
๔. จัดการ เรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการ เรียนรู้เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน 

๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
๖. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 

พิจารณา ความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา

ผลประโยชน์ จาก ทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จาก หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๙. ส่งเสริม ความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกําหนดให้ 

 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา ๓๙ 

(อํานาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา) 
๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ (ออกตาม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.) 
๔) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.

๓๙ วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ ๒๕๔๒) 
๕) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ เป็น

นิติ บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม ม.๓๕ พรบ.บริหาร ศธ.) 
๖) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา ขั้น 

พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 



๑) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
๓) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
๕) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
๖) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินฯ  
๗) จดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๘) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
๑. จัดรูปแบบการศึกษา ม.๑๕  
๒. จัดกระบวนการศึกษา ม. ๒๔-๓๐  
๓. บริหารจัดการศึกษา ๔ ด้าน ม. ๓๙  
๔. เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. ๔๐  
๕. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. ๔๘-๕๐  
๖. ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. ๕๙ 
๗. พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. ๖๕-๖๖ 

 
อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑. ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.๖  
๒. เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓. จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.๑๒  
๔. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด  
๕. อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. ๒๕๔๖ (ม.๓๙)  
๖. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  
๗. บริหารกิจการสถานศึกษา  
๘. ประสานระดมทรัพยากร  
๙. เป็นผู้แทนสถานศึกษา  
๑๐. จัดทํารายงานประจําปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่  
๑๑. อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  
๑๒. อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย  
๑๓. ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอํานาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.๔๔-๔๕ ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ. 
๑๔. สถานศึกษา ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 



อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฏ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา ๒๕๔๖ 
๑. วิเคราะห์ จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา  
๒. วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  
๓. เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป  
๔. แตง่ตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ 

 
อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

๑. ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.๒๗(๑)  
๒. พิจารณาความดีความชอบ ม.๒ (๒)  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.๒๔๗(๓)  
๔. จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.๒๗(๔)  
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.๒๗(๕)  
๖. ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.๒๗(๖)  
๗. สั่งให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.๕๙  
๘. สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.๕๓(๔)  
๙. สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.๕๖ วรรคสอง  
๑๐. สั่งให้ครูพ้นทดลองทํางานต่อไป ม.๕๖ วรรคสอง  
๑๑. สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.๖๔  
๑๒. สั่งให้ครูรักษาการในตําแหน่ง (ตําแหน่งว่าง) ม.๖๘  
๑๓. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ม.๗๓  
๑๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.๗๕  
๑๕. แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม. ๘  
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ม.๗๙  
๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.๘๑  
๑๘. รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.๘๒  
๑๙. เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.๔๕ ๕๘  
๒๐. อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.๑๐๘  
๒๑. สั่งแต่งตัง้ กรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.๑๑๐ (๔)  
๒๒. สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตําแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จําคุก 

 
 
 
 



 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
๒. นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดําเนินคดี  
๓. การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
๔. ยุบ รวม เลิก รร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จําหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ. ก าหนด 
๕. โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่ 

จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนต้องเห็นชอบ รายงานสพท. 
๖. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจที่เลขา กพฐ.มอบ หรือ ผอ. 

สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.กําหนด ยกเว้นเงินเดือน ๗)จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ 
สพฐ.กําหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศทําหลักฐานการรับบัญชีรับจ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบ และรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว 

 
 
 
อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เช่น 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
๒. กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘ 
๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๑ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗  
๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา ๒๕๔๗  
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
๙. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ.๒๕๔๗  
๑๐. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 
 
 
 
 



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ ๓๘ ของ

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให้กํากับและ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา ๔๐ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. อํานาจหน้าที่ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ ๒๖ ของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กําหนดอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 

๒) เสนอความคิดเห็น ความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง ศึกษาใน สถานศึกษาเพ่ือเสนอ เขตพ้ืนที่การศึกษาและ กศจ.พิจารณา 

๓) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคากรทาง
การศึกษาใน สถานศึกษา ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.และ
หรือ กศจ. เขต พื้นที่การศึกษามอบหมาย 


