
 

หน#าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  

1. บทบาทหน)าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ;ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติ  

1.1 จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด7านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป  

1.2 จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช7จLายงบประมาณ   

1.3 พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน   

1.4 ออกระเบียบ ข7อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ   

1.5 กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ   

1.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยWสินฯ   

1.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

1.8 สLงเสริมความเข7มแข็งชุมชน สร7างความสัมพันธW   

2. บทบาทหน)าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

บทบาทหน7าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให7สอดคล7องกับเจตนารมณWของพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหLงชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน7าท่ี ดังน้ี  

2.1 จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให7สอดคล7องกับนโยบายและแผนของ 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

สุโขทัย ตลอดจนบริบทตามความต7องการของชุมชน ท7องถ่ิน และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามแผนยุทธศาสตรWภายใต7 ไทยแลนดW 4.0  

2.2 จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช7จLายงบประมาณของสถานศึกษา  

2.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให7สอดคล7องกับหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต7องการของนักเรียน ชุมชน และท7องถ่ิน  

2.4 จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล7อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสLงเสริม 

กระบวนการเรียนรู7ท่ีเน7นผู7เรียนเปtนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษาอยLาง ตLอเน่ือง  

2.5 ออกระเบียบ ข7อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตLาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

2.6 กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด  

2.7 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช7และจัดหา ผลประโยชนW 

จากทรัพยWสินของสถานศึกษา 

 



2.8 จัดให7มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให7ความรLวมมือในการประเมิน คุณภาพ 

การศึกษาจากหนLวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตLอคณะกรรมการ 

สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย 

2.9 สLงเสริมความเข7มแข็งให7กับชุมชนและสร7างความสัมพันธWกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนใน 

ชุมชน และท7องถ่ิน  

2.10 ปฏิบัติหน7าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได7รับ มอบหมายและตามท่ี 

กฎหมายกำหนด  

3. การบริหารงานของโรงเรียนบ)านแกCงวิทยา    

ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑWและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา   

พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหLงพระราชบัญญัติการศึกษา แหLงชาติ 

พ.ศ .  2542 (ซ ึ ่ งแก 7 ไขเพ ิ ่ ม เ ติมโดย พระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาแห L งชาต ิฉบ ับท ี ่  2  พ.ศ .2545) 

รัฐมนตรีวLาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว7 ดังตLอไปนี ้ “ให7ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด 

การศึกษาในด7านวิชาการด7านงบประมาณ ด7านการบริหารงานบุคคล และด7านการบริหารทั ่วไปไปยัง 

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหน7าท่ีของตน แล7วแตL 

กรณีในเรื่องดังตLอไปนี้” โรงเรียนบ7านแกLงวิทยา  จึงได7จัดระบบบริหารงานในโรงเรียน ออกเปtน 6 ด7าน คือ 

ด7านวิชาการ ด7านงบประมาณ ด7านบุคคล และด7านบริหารท่ัวไป ดังน้ี  

1. ด)านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน)าท่ี 17 อยCาง ได)แกC  

1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเก่ียวกับการให7ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 

ท7องถ่ิน  

1.2 การวางแผนงานด7านวิชาการ  

1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู7  

1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

1.8 การพัฒนาและสLงเสริมให7มีแหลLงเรียนรู7  

1.9 การนิเทศการศึกษา  

1.10 การแนะแนว  

1.11 การรับนักเรียน  

1.12 การสLงเสริมชุมชนให7มีความเข7มแข็งทางวิชาการ  

                              1.13 การประสานความรLวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคWกรอ่ืน  

 



                              1.14 การสLงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกLบุคคล ครอบครัว องคWกร หนLวยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

                              1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด7านวิชาการของสถานศึกษา  

1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช7ในสถานศึกษา  

1.17 การพัฒนาและใช7ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. ด)านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน)าท่ี 20 อยCาง ได)แกC  

2.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  

                             2.2 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพWบัญชี ทะเบียน และรายงาน  

2.3 การอนุมัติการใช7จLายงบประมาณท่ีได7รับจัดสรร  

2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

2.5 การรายงานผลการเบิกจLายงบประมาณ  

2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช7งบประมาณ  

2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช7ผลผลิตจากงบประมาณ  

2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  

                              2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได7รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  

2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

2.11 การวางแผนพัสดุ  

                              2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑW หรือ  

ส่ิงกLอสร7างท่ีใช7เงินงบประมาณเพ่ือเสนอตLอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานแล7วแตLกรณี  

                              2.13 การพัฒนาระบบข7อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ  

2.14 การจัดหาพัสดุ  

2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนLายพัสดุ  

2.16 การจัดหาผลประโยชนWจากทรัพยWสิน  

2.17 การเบิกเงินจากคลัง  

2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจLายเงิน  

2.19 การนำเงินสLงคลัง  

2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน  

3. ด)านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน)าท่ี 20 อยCาง ได)แกC  

3.1 การวางแผนอัตรากำลัง  

3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข7าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.3 การสรรหาและบรรจุแตLงต้ัง  



3.4 การเปล่ียนตำแหนLงให7สูงข้ึน การย7ายข7าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.5 การดำเนินการเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือน  

3.6 การลาทุกประเภท  

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให7ออกจากราชการไว7กLอน 

3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

3.11 การอุทธรณWและการร7องทุกขW  

3.12 การออกจากราชการ  

3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

3.14 การจัดทำบัญชีรายช่ือและให7ความเห็นชอบเก่ียวกับ การเสนอขอ  

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณW  

3.15 การสLงเสริมการประเมินวิทยฐานะข7าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.16 การสLงเสริมและยกยLองเชิดชูเกียรติ  

3.17 การสLงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3.18 การสLงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข7าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา  

3.19 การริเร่ิมสLงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

3.20 การพัฒนาข7าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการท่ีเก่ียวกับ 

การบริหารงานบุคคลให7เปtนไปตามกฎหมายวLาด7วยการน้ัน  

4. ด)านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน)าท่ี 21 อยCาง ได)แกC  

 4.1 การพัฒนาระบบและเครือขLายข7อมูลสารสนเทศ  

 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขLายการศึกษา  

 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

 4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  

 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคWกร  

 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

 4.8 การดำเนินงานธุรการ  

 4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล7อม  

4.10 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

4.11 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  



4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

4.15 การทัศนศึกษา  

4.17 การประชาสัมพันธWงานการศึกษา  

                             4.18 การสLงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน   

องคWกร หนLวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

4.19 งานประสานราชการกับสLวนภูมิภาคและสLวนท7องถ่ิน (อปท.) การรายงานผล  

การปฏิบัติงาน  

4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหนLวยงาน  

5. ด)านการบริหารงานกิจการนักเรียน มีภาระหน)าท่ี 2  อยCาง ได)แกC  

5.1  งานกิจการนักเรียน  

5.2  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

6. ด)านการบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน มีภาระหน)าท่ี 3 อยCาง ได)แกC  

          6.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

6.2 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอตLอปลัดกระทรวง  

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล7วแตLกรณี  

6.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช7จLายเงินตามท่ีได7รับจัดสรรงบประมาณจาก  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง  

 

4. บทบาทหน)าท่ีของผู)อำนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

4.1 อำนาจหน7าท่ีของผู7บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหLงชาติ  

พ.ศ.2542  และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม   

1) จัดรูปแบบการศึกษา (มาตรา 15)   

2) จัดกระบวนการศึกษา (มาตรา 24-30)   

3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด7าน (มาตรา 39)   

4) เปtนคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40)   

5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 48-50)  

6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยWสินฯ (มาตรา 59)   

                            7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด7านเทคโนโลยีฯ (มาตรา 65-66)   

 4.2 อำนาจหน7าท่ีของผู7บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม  

1) เปtนผู7บังคับบัญชาข7าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  

2) บริหารกิจการสถานศึกษา   



 3) ประสานระดมทรัพยากร   

4) เปtนผู7แทนสถานศึกษา   

 5) จัดทำรายงานประจำป�ตLอ กก.เขตพ้ืนท่ี   

6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร   

7) อ่ืนๆ ตามท่ีผู7บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย   

                             8) ตามท่ีได7รับการกระจาย มอบอำนาจ (ปฏิบัติราชการแทน) (มาตรา 44-45)  

4.4 อำนาจหน7าท่ีของผู7บริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบข7าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม  

1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล (มาตรา 27(1))  

2) พิจารณาความดีความชอบ (มาตรา 27(2))  

3) สLงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร (มาตรา 27(3))   

4) จัดทำมาตรฐานภาระงานครู (มาตรา 27(4))  

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู (มาตรา 27(5))  

6) ปฏิบัติหน7าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก. มอบหมาย (มาตรา 27(6))   

7) ส่ังให7ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ (มาตรา 49)  

8) ส่ังบรรจุแตLงต้ังครูผู7ชLวย ครู บุคลากร (มาตรา 53(4))   

9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก (มาตรา 56) วรรคสอง   

10) ส่ังให7ครูพ7นทดลองทำงานตLอไป (มาตรา 56) วรรคสอง   

11) ส่ังครูท่ีออกไปแล7วกลับเข7ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ (มาตรา 64)   

12) ส่ังให7ครูรักษาการในตำแหนLง (ตำแหนLงวLาง) (มาตรา 68)   

13) ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนข7าราชการครู(มาตรา 73)   

14) ยกยLองเชิดชูเกียรติครูดีเดLน (มาตรา 75)   

15) แจ7งภาระงาน เกณฑWประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ระเบียบแบบแผนฯ (มาตรา 78)   

16) ปฏิบัติตนเปtนแบบอยLางท่ีดี (มาตรา 79)   

17) สLงเสริมสนับสนุนให7ไปศึกษาดูงาน (มาตรา 81)   

18) รักษาวินัยอยLางเครLงครัด (มาตรา 82)   

19) เสริมสร7างพัฒนาผู7ใต7บังคับบัญชา (มาตรา 95 98)   

20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก (มาตรา 108)   

21) ส่ังแตLงต้ังกรรมการสอบสวนกรณีกลLาวหาไมLเล่ือมใสปกครองฯ(มาตรา110 (4))   

22) ส่ังให7ครูออกจากราชการ ในกรณีตLางๆ เชLน เจ็บป�วย ยุบตำแหนLง ไร7ประสิทธิภาพ จำคุก  

  



4.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน7าท่ีของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปtนนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดบทบาทหน7าท่ีของ 

ผู7บริหารสถานศึกษา ดังน้ี  

1) ผู7อำนวยการฯเปtนผู7แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  

2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ�องร7อง ให7รายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ7ง  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตLงต้ังผู7รับผิดชอบดำเนินคดี   

3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข7าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   

4) ยุบ รวม เลิกล7ม โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี ตรวจสอบบัญชี ทรัพยWสิน โอน  จำหนLายตาม  

หลักเกณฑWสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด   

5) โรงเรียน มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช7 จัดหา ผลประโยชนWจากทรัพยWสิน ท่ีมีผู7อุทิศให7 

แตLจำหนLายอสังหาริมทรัพยW กก.โรงเรียน ต7องเห็นชอบ รายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี   

6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อำนาจท่ีเลขา   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบ หรือ ผู7อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี มอบตามหลักเกณฑWท่ี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดยกเว7นเงินเดือน   

7) จัดทำระบบการเงิน บัญชีตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน  

พ้ืนฐานกำหนด และทรัพยWสินฯ ผู7อุทิศทำหลักฐานการรับบัญชีรับ-จLายฯรายงาน ผู7อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

ทุกส้ินป�งบประมาณ ผู7อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีตรวจสอบและรายงานเลขา คณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน โดยเร็ว   

4.6 อำนาจหน7าท่ีของผู7บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน เชLน   

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548   

2) กฎกระทรวง วLาด7วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา   

3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการปฏิบัติหน7าท่ีพนักงานเจ7าหน7าท่ีสLงเสริม  

ความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548  

4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547   

5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547   

6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ. 2547   

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.  2547   

8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการแก7ไขวันเดือนป�เกิดของนักเรียนนักศึกษา  2547   

9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา  พ.ศ.2547   

10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534  พ.ศ.2547   

11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวLาด7วยการให7ข7าราชการไปศึกษา ฝ�กอบรมฯ   

(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2547  


