
อาํนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเชียงจุน(บ้านบวัสถาน) สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

พะเยา เขต ๒ 
  
บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 
          ๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนบริบท
และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
          ๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
          ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความ
ตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
          ๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
          ๕. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
          ๖. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกบครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
          ๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา ผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษา 
          ๘. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
๑. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ 
               ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ (กรรมการ
สถานศึกษา)  มาตรา ๓๙ (อํานาจหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา) 
               ๓) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗  (ออกตาม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 
               ๔) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออก
ตาม ม.๓๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒) 
               ๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม ม.๓๕ 
พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 



               ๖) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
               ๗)  ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ 
๒. บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
              ๑) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 
              ๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 
              ๓) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
              ๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัต ิ
              ๕) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
              ๖) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ 
              ๗) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              ๘) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ 
บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
               ๑) จัดรูปแบบการศึกษา ม.๑๕ 
               ๒) จัดกระบวนการศึกษา  ม. ๒๔-๓๑ 
               ๓) บริหารจัดการศึกษา ๔ ดาน ม. ๓๙ 
               ๔) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. ๔๑ 
               ๕) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. ๔๘-๕๑ 
               ๖) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ ม. ๕๙ 
               ๗) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. ๖๕-๖๖ 
        ๒. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
              ๑) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.๖ 
              ๒) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี 
              ๓) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.๑๒ 
              ๔) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 
๓. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ม.๓๙) 
              ๑) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
              ๒) บริหารกิจการสถานศึกษา 
              ๓) ประสานระดมทรพัยากร 
              ๔) เปนผูแทนสถานศึกษา 
              ๕) จัดทํารายงานประจําปตอกรรมการเขตพ้ืนท่ี 
              ๖) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
              ๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
              ๘) ตามท่ีไดรับการกระจาย มอบอํานาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.๔๔-๔๕ 
                  – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษา 



                  – ผูอํานาจการสํานักฯในกรม ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 
                  – ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 
๔. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบงสวนราชการในสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
              ๑) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 
              ๒) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
              ๓) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป 
              ๔) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานตาง ๆ 
๕. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              ๑) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.๒๗ (๑) 
              ๒) พิจารณาความดีความชอบ ม.๒๗ (๒) 
              ๓) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.๒๗ (๓) 
              ๔) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.๒๗ (๔) 
              ๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.๒๗ (๕) 
              ๖) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.๒๗ (๖) 
              ๗) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.๗๕ 
              ๘) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชพีระเบียบแบบแผน
ฯ  ม.๗๘ 
              ๙) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ม.๗๙ 
              ๑๐) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน  ม.๘๑ 
              ๑๑) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.๘๒ 
              ๑๒) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.๙๕ ๙๘ 
              ๑๓) สั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.๑๑๑ (๔) 
              ๑๔) สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตาง ๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ จําคุก 
        ๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
              ๑) ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
              ๒) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดี 
              ๓) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
              ๔) ยุบ รวม เลิกลมโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จําหนาย
ตามหลักเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
๕) โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให แตจําหนาย
อสังหาริมทรัพย กรรมการโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



              ๖) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงินอํานาจท่ีเลขาคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดยกเวนเงินเดือน 
              ๗) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
และทรัพยสินฯ ผูอุทิศทําหลักฐานการรับ บัญชีรับ-จายฯ รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุก
สิ้นปงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบและรายงานเลขาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเร็ว 
๗. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน  เชน 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
              – กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ และพ.ศ. 
๒๕๔๗ 
              – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
๑. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี ๓๘ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ใหกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับ มาตรา ๔๑ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราท่ี ๒๖ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ดังตอไปนี้ 
        ๑) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 
               ๒) เสนอความคิดตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
               ๓) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 



               ๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย 
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