
อ ำนำจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ 
บทบำทและอ ำนำจหน้ำทีข่องโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลยั จ.สุพรรณบุรี 

1. จดัท ำนโยบำย แผนพฒันำกำรศกึษำ ให้สอดคล้องกบันโยบำยของ ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำส ำนกังำน คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และกระทรวงศกึษำธิกำร 

2. จดัตัง้งบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
3. พฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำ ใช้หลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 
4. จดักำรเรียนกำรสอน จดัสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และสง่เสริม 

กระบวนกำร เรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคญั ตลอดจนสง่เสริมกำรเรียนรู้และกำรพฒันำตนเองของผู้ เรียน 
5. ออกระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ รวมทัง้ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรศกึษำ 
6. ก ำกบั ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบติังำน ตลอดจน

กำรพิจำรณำ ควำมดีควำมชอบ กำรพฒันำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินยักบัครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศกึษำ รวมทัง้ปกครอง ดแูล บ ำรุงรักษำ ใช้และจดัหำ 

ผลประโยชน์จำก ทรัพย์สินของโรงเรียน ทัง้ท่ีเป็นรำชพสัดแุละทรัพย์สนิอ่ืนๆตำมระเบียบท่ี
กระทรวงศกึษำธิกำรก ำหนด 

8. จดัให้มีระบบประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคณุภำพ
กำรศกึษำจำก หนว่ยงำนภำยนอก รวมทัง้กำรรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้
พืน้ฐำน 

9. สง่เสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัสถำบนัอ่ืนๆในชุมชนและท้องถ่ิน 
10. ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนดให้ 

กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรบริหำรของสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
1. พระรำชบญัญัติกำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545 
2. พระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศกึษำ) 

มำตรำ 39 (อ ำนำจหน้ำท่ีผู้บริหำรสถำนศกึษำ) 
3. กฎกระทรวงแบง่สว่นรำชกำรภำยในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

พ.ศ.2547 (ออกตำม ม.34 วรรคสี่ ของ พระรำชบญัญัติบริหำรกระทรวงศกึษำธิกำร) 
4. กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจดักำรศกึษำ (ออก

ตำม ม.39 วรรคสอง พระรำชบญัญัติกำรศกึษำแหง่ชำติ 2542) 



5. ระเบียบ กระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรบริหำรจดักำรและขอบเขตกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน ท่ี เป็นนิติบุคคลในสงักดัเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม ม.35 
พระรำชบญัญัติบริหำรกระทรวงศกึษำธิกำร) 

6. กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คณุสมบติั หลกัเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศกึษำ
ขัน้พืน้ฐำน พ.ศ. 2546 

7. ระเบียบ กฎหมำยอ่ืนๆ บทบำทหน้ำท่ีของสถำนศกึษำตำมเจตนำรมณ์ของ พระรำชบญัญัติ
กำรศกึษำ 
แหง่ชำติ 
 

บทบำทหน้ำทีข่องผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

1) จดัรูปแบบกำรศกึษำ ม.15 
2) จดักระบวนกำรศกึษำ ม. 24-30 
3) บริหำรจดักำรศกึษำ 4 ด้ำน ม. 39 
4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ม. 40 
5) จดัระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำ ม. 48-50 
6) ปกครองดแูลบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิฯ ม. 59 
7) พฒันำบุคลำกร นกัเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 

2. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคบั พ.ศ. 2545 
1) ผอ่นผนักำรสง่เด็กเข้ำเรียน ม.6 
2) เป็นเจ้ำพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี 
3) จดักำรศกึษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12 
4) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด 

3. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร 2546(
ม.39) 

1) เป็นผู้บงัคบับญัชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศกึษำ 
2) บริหำรกิจกำรสถำนศกึษำ 
3) ประสำนระดมทรัพยำกร 
4) เป็นผู้แทนสถำนศกึษำ 
5) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีตอ่ กก.เขตพืน้ท่ี 
6) อนมุติัประกำศนียบตัร วฒุิบตัร 



7) อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัมอบหมำย 
8) ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ (ปฏิบติัรำชกำรแทน) ม.44-45 ปลดัศธ. เลขำฯ ถึง ผอ. 
สถำนศกึษำ ผอ.ส ำนกัฯในกรม ถึง ผอ.สถำนศกึษำ ผอ. สพท. ถึง ผอ.สถำนศกึษำ 

4. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำ 2546 
1) วิเครำะห์ จดัท ำนโยบำย แผนสถำนศกึษำ 
2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั 
3) เสนอขอจดัตัง้เงินอุดหนนุทัว่ไป 
4) แตง่ตัง้อนกุรรมกำร คณะท ำงำนตำ่งๆ 

5. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 

1) ควบคมุดแูลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.27(1) 
2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2) 
3) สง่เสริมสนบัสนนุพฒันำบุคลำกร ม.27(3) 
4) จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4) 
5) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนครู ม.27(5) 
6) ปฏิบติัหน้ำท่ีตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6) 
7) สัง่ให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคณุสมบติั ม.49 
8) สัง่บรรจุแตง่ตัง้ครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร ม.53(4) 
9) สัง่ครูท่ีทดลองปฏิบติัรำชกำรออก ม.56 วรรคสอง 
10) สัง่ให้ครูพ้นทดลองท ำงำนตอ่ไป ม.56 วรรคสอง  
11) สัง่ครูท่ีออกไปแล้วกลบัเข้ำมำตำม มติอ.ก.ค.ศ. ม.64 
12) สัง่ให้ครูรักษำกำรในต ำแหนง่ (ต ำแหนง่วำ่ง) ม.68 
13) สัง่เลือ่นขัน้เงินเดือนข้ำรำชกำรครู ม.73 
14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75 
15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบแบบแผนฯ 

ม. 8 

16) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ม.79 
17) สง่เสริมสนบัสนุนให้ไปศกึษำดงูำน ม.81 
18) รักษำวินยัอยำ่งเคร่งครัด ม.82 
19) เสริมสร้ำงพฒันำผู้ใต้บงัคบับญัชำ ม.95 98 
20) อนญุำต ยบัยัง้อนญุำตลำออก ม.108 



21) สัง่แตง่ตัง้ กรรมกำรสอบสวนกรณีกลำ่วหำไม่เลือ่มใสปกครองฯ ม.110 (4) 
22) สัง่ให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีตำ่งๆ เช่น เจ็บป่วย ยบุต ำแหนง่ ไร้ประสทิธิภำพ จ ำคกุ 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 

1) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศกึษำ 
2) นิติบุคคลสถำนศกึษำถกูฟอ้งร้อง ให้รำยงำน สพท. แจ้งสพฐ.แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบด ำเนินคดี 
3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
4) ยบุ รวม เลกิ รร. สพท. ตรวจสอบบญัชี ทรัพย์สนิ โอน จ ำหนำ่ยตำมหลกัเกณฑ์ สพฐ.ก ำหนด 

5) โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง ดแูล บ ำรุง รักษำ ใช้ จดัหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิท่ีมีผู้อุทิศให้ 
แตจ่ ำหนำ่ยอสงัหำริมทรัพย์ กรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนโรงเรียน.ต้องเห็นชอบ รำยงำนสพท. 

6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจดักำรงบประมำณ พสัดตุำมวงเงิน อ ำนำจท่ีเลขำ กพฐ.มอบ หรือ 
ผอ. สพท.มอบตำมหลกัเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก ำหนด ยกเว้นเงินเดือน 

7) จดัท ำระบบกำรเงิน บญัชี ตำมระเบียบ สพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท ำหลกัฐำนกำรรับ 
บญัชีรับจ่ำยฯรำยงำน ผอ.สพท.ทกุสิน้ปีงบประมำณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. 
โดยเร็ว 

7. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืน เช่น 
1.ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรลงโทษนกัเรียนนกัศกึษำ พ.ศ.2548 
2.กฎกระทรวง วำ่ด้วยควำมประพฤติของนกัเรียนนกัศกึษำ 
3.ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรปฏิบติัหน้ำท่ีพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริมควำมประพฤติ 

นกัเรียนฯ พ.ศ.2548 
4. ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรก ำหนดเวลำทำงำนและวนัหยุดรำชกำรของ

สถำนศกึษำพ.ศ. 2547 
5. ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรชกัธงชำติในสถำนศกึษำ พ.ศ.2547 
6.ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรตัง้ช่ือสถำนศกึษำ พ.ศ.2547 
7. ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำร วำ่ด้วยกำรขอบคณุหรืออนโุมทนำ พ.ศ. 2547 

8. ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำร วำ่ด้วยกำรแก้ไขวนัเดือนปีเกิดของนกัเรียนนกัศกึษำ 2547 
9. ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำร วำ่ด้วยใบสทุธิและหนงัสอืรับรองของสถำนศกึษำ พ.ศ.2547 
10. ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำร วำ่ด้วยกำรยกเลกิเงินบ ำรุงกำรศกึษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
11.ระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำร วำ่ด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศกึษำ ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ. 2547 

 

บทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 



1. อ ำนำจหน้ำท่ีตำม พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร มำตรำที่ 38 ของ 
พระรำชบญัญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
สถำนศกึษำ ให้ก ำกบัและ สง่เสริมสนบัสนนุกิจกำรของสถำนศกึษำ ซึง่สอดคล้องกบั มำตรำ 40 ของ
พระรำชบญัญัติกำรศกึษำแหง่ชำติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545 

2. อ ำนำจหน้ำท่ีตำม พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศกึษำ มำตรำที ่26 ของ 
พระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี ของ 
คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ เก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล สำหรับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศกึษำใน สถำนศกึษำ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก ำกบั ดแูลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศกึษำให้สอดคล้องกบันโยบำย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำก ำหนด 

2) เสนอควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรจ ำนวนและอตัรำต ำแหนง่ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำง ศกึษำในสถำนศกึษำเพื่อเสนอ เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำและ กศจ.พิจำรณำ 

3) ให้ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคำกรทำง
กำรศกึษำในสถำนศกึษำตอ่ผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

4) ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีบญัญัติไว้ในพระรำชบญัญัตินี ้กฎหมำยอ่ืน หรือตำมท่ี ก.ค.ศ.
และหรือ กศจ. เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมอบหมำย 


