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อ ำนำจหน้ำที่ 

ของโรงเรียนวัดหนัง 

โรงเรียนวัดหนัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธกิำร 



หนา้ ๑ 

 

อ ำนำจหน้ำที่  
 

โรงเรียนวัดหนัง เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน กฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตลอดจนบริบท และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ความ ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  
๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม

กระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  
๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การ พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน สถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  

๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์
จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา และสถาบันอ่ืนใน
ชุมชนและท้องถิ่น  

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ มอบหมายและตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 



หนา้ ๒ 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
๑. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ  

๑) จดัรูปแบบการศึกษา ม.๑๕  
๒) จัดกระบวนการศึกษา ม.๒๔-๓๐  
๓) บริหารจัดการศึกษา ๔ ด้าน ม.๓๙  
๔) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม.๔๐  
๕) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.๔๘-๕๐  
๖) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม.๕๙  
๗) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม.๖๕-๖๖  
 

๒. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  
๑) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.๖  
๒) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่  
๓) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.๑๒  
๔) ด าเนินการอื่นๆ ตามกฎหมาย  
 

๓. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. ระเบียบบริหำร ศธ. ๒๕๔๖ (ม.๓๙)  
๑) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
๒) บริหารกิจการสถานศึกษา  
๓) ประสานระดมทรัพยากร  
๔) เป็นผู้แทนสถานศึกษา  
๕) จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่  
๖) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
๗) อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุดระดับมอบหมาย  
๘) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.๔๔-๔๕  

- ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา  
- ผอ.ส านักฯ ในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา  
- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา  
 
 
 



หนา้ ๓ 

 

๔. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกฎ ศธ. แบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำ ๒๕๔๖  
๑) วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนสถานศึกษา  
๒) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  
๓) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป  
๔) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 

 
๕. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. ระเบียบครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  
๑) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.๒๗(๑)  
๒) พิจารณาความดีความชอบ ม.๒๗(๒)  
๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.๒๗(๓)  
๔) จัดท ามาตรฐานภาระงานครูม.๒๗(๔)  
๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานครูม.๒๗(๕)  
๖) ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กรรมการโรงเรียนมอบหมาย ม.๒๗(๖)  
๗) สั่งให้ครูฯ ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติม.๔๙  
๘) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.๕๓(๔)  
๙) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.๕๖ วรรคสอง  
๑๐) สั่งให้ครูพ้นทดลองท างานต่อไป ม.๕๖ วรรคสอง  
๑๑) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาตามมติ อ.ก.ค.ศ. ม.๖๔  
๑๒) สั่งให้ครูรักษาการในต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) ม.๖๘  
๑๓) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูม.๗๓  
๑๔) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.๗๕  
๑๕) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบ 

แบบแผนฯ ม.๗๘  
๑๖) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีม.๗๙  
๑๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.๘๑  
๑๘) รกัษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.๘๒  
๑๙) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.๙๕ ๙๘  
๒๐) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.๑๐๘  
๒๑) สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.๑๑๐(๔)  
๒๒) สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก 

 



หนา้ ๔ 

 

๖. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
สถำนศึกษำขั้น พื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ดังนี้  

๑) ผู้อ านวยการฯ เป็นผู้แทนนิติบุคคลสถานศึกษา  
๒) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ด าเนินคดี  
๓) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔) ยุบ รวม เลิกล้มโรงเรียน สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตาม

หลักเกณฑ์ สพฐ.ก าหนด  
๕) โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้

อุทิศให้ แต ่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กรรมการโรงเรียนต้องเห็นชอบ รายงานสพท.  
๖) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อ านาจที่เลขา กพฐ.

มอบ หรือ ผอ. สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนดยกเว้นเงินเดือน  
๗) จัดท าระบบการเงิน บัญชี ตาม ระเบียบสพฐ.ก าหนด และทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศท า

หลักฐานการรับบัญชี รับ-จ่ายฯ รายงาน ผอ.สพท. ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและ
รายงานเลข กพฐ. โดยเร็ว 
 

๗. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืน เช่น 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
- กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ 

พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบศธ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 



หนา้ ๕ 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

๑. อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ ๓๘  
ให้มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของ
สถำนศึกษำ 

 

๒. อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำที่ ๒๖  ของ
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 

๑) ก ากับการด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  
ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
๓) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๖ 

 

 


