
บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2545 
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษามาตรา  39 
(อ านาจหนา้ที่ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหารศธ.) 
4) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา 

(ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542) 
5) ระเบียบ ศธ.ว่าดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

เป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) 
6)  กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบตัิ หลกัเกณฑวิ์ธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 
7)  ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ 

 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
              1) จดัท านโยบายแผนพฒันาการศึกษาดา้นวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทัว่ไป 
              2) จดัตั้ง/รับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณ 
              3) พฒันาหลกัสูตร /จดัการเรียนการสอน 
              4) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบตัิ 
              5) ก ากบั ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
              6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นฯ  
              7) จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              8) ส่งเสริมความเขม้แข็งชุมชน สร้างความสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



       บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
     1. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 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) พฒันาบุคลากร นกัเรียนดา้นเทคโนโลยีฯ ม. 65-66         

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

            1) ผ่อนผนัการส่งเด็กเขา้เรียน ม.6                        

2) เป็นเจา้พนกังานเจา้หนา้ที่ 

            3) จดัการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ดอ้ยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 

            4) ด าเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายก าหนด 

     3. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 

               1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  2) บริหารกิจการสถานศึกษา     

               3) ประสานระดมทรัพยากร                                                          4) เป็นผูแ้ทนสถานศึกษา 

               5) จดัท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่                                     6) อนุมตัิประกาศนียบตัร วุฒิบตัร 

               7) อื่นๆ ตามที่ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมอบหมาย   

                8) ตามที่ไดรั้บการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบตัิราชการแทน) ม.44-45 

                       - ปลดัศธ. เลขาฯ  ถึง ผอ.สถานศึกษา        - ผอ.ส านกัฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา 

                       - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 

 



     4. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546 

1)      วิเคราะห์ จดัท านโยบาย แผนสถานศึกษา       

2)      วางระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

3)      เสนอขอจดัตั้งเงินอุดหนุนทัว่ไป                     

4)      แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 

      5. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 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)      ประเมินผลการปฏิบตัิงานครู ม.27(5)  

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

               7)  ส่ังให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติั ม.49 

8)      ส่ังบรรจุแต่งตั้งครูผูช่้วย ครู บุคลากร ม.53(4)   

9)      ส่ังครูที่ทดลองปฏิบติัราชการออก ม.56 วรรคสอง 

              10) ส่ังให้ครูพน้ทดลองท างานต่อไป  ม.56 วรรคสอง 

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

              12) ส่ังให้ครูรักษาการในต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) ม.68 

              13) ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครู  ม.73 



              14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75                       

              15) แจง้ภาระงาน เกณฑป์ระเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                     ระเบียบแบบแผนฯ  ม.78 

              16) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ม.79                         

               17) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ไปศึกษาดูงาน  ม.81 

              18) รักษาวินยัอยา่งเคร่งครัด ม.82                              

              19) เสริมสร้างพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ม.95 98 

              20) อนุญาต ยบัยั้งอนุญาตลาออก ม.108      

              21) ส่ังแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลือ่มใสปกครองฯ ม.110 (4) 

              22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยบุต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก 

   6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 

          ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
           1)  ผูอ้  านวยการฯเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
           2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน  สพท. แจง้สพฐ.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบด าเนินคดี 
           3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
           4) ยบุ รวม เลิกลม้รร. สพท.ตรวจสอบบญัชี ทรัพยสิ์น โอน จ าหน่ายตามหลกัเกณฑ ์สพฐ.ก าหนด 
           5)  รร.มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช ้จดัหา ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นที่มีผูอุ้ทิศให้ แต่
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์กก.รร.ตอ้งเห็นชอบ รายงานสพท. 
            6)  รร.มีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณ พสัดุตามวงเงิน อ านาจที่เลขา กพฐ.มอบ     หรือ ผอ.
สพท.มอบตามหลกัเกณฑท์ี่สพฐ.ก าหนดยกเวน้เงินเดือน 
            7)จดัท าระบบการเงิน บญัชี ตามรบสพฐ.ก าหนด และทรัพยสิ์นฯผูอุ้ทิศท าหลกัฐานการรับ บญัชีรับ-
จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.โดยเร็ว 
  



7. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น  เช่น 

                - รบ.ศธ.ว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียนนกัศึกษา พ.ศ.2548 

                - กฎกระทรวง ว่าดว้ยความประพฤติของนกัเรียนนกัศึกษา 

                - รบ.ศธ.ว่าดว้ยการปฏิบตัิหนา้ที่พนกังานเจา้หนา้ที่ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนฯ พ.ศ.2548 

                - รบ.ศธ.ว่าดว้ยการก าหนดเวลาท างานและวนัหยดุราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 

                - รบ.ศธ.ว่าดว้ยการชกัธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

                - รบ.ศธ.ว่าดว้ยการตั้งช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547 

                -รบ.ศธ. ว่าดว้ยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 

                -รบ.ศธ. ว่าดว้ยการแกไ้ขวนัเดือนปีเกิดของนกัเรียนนกัศึกษา 2547 

                - รบ.ศธ. ว่าดว้ยใบสุทธิและหนงัสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 

                - รบ.ศธ. ว่าดว้ยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 

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

 

 


