
 
อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม จังหวัดตาก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีดังน้ี 
               ๑. จักท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
               ๒. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจ้า่ยงบประมาณของสถานศึกษา 
               ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของนักเรียน 
ชุมชน และท้องถ่ิน 
               ๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
               ๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการและประเมินผลการปฏบิัติงานตลอดจนการพิจารณาความดี
ความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกบครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               ๗. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์จากทรพัย์สินของ
สถานศึกษา 
               ๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศกึษาจาก
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ๙. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและทองถ่ิน  
               ๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเก่ียวกับกิจการภายในหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ 

 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
               ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕  
               ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ (กรรมการสถานศึกษา)  มาตรา ๓๙ 
(อ านาจหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา) 
               ๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  (ออก
ตาม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 
               ๔) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.๓๙ วรรคสอง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒) 
               ๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม ม.๓๕ พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 
               ๖) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖  
               ๗) ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ  
 
 



๒. บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
              ๑) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
              ๒) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
              ๓) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
              ๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
              ๕) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
              ๖) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 
              ๗) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              ๘) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
               ๑) จัดรูปแบบการศึกษา ม.๑๕ 
               ๒) จัดกระบวนการศึกษา  ม. ๒๔-๓๑ 
               ๓) บริหารจัดการศึกษา ๔ ด้าน ม. ๓๙ 
               ๔) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. ๔๑ 
               ๕) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. ๔๘-๕๑ 
               ๖) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. ๕๙ 
               ๗) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. ๖๕-๖๖ 
๒. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
              ๑) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.๖ 
              ๒) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
              ๓) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.๑๒ 
              ๔) ด าเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายก าหนด 
๓. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ม.๓๙) 
              ๑) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา   
              ๒) บริหารกิจการสถานศึกษา 
              ๓) ประสานระดมทรัพยากร 
              ๔) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
              ๕) จัดท ารายงานประจ าปีต่อกรรมการเขตพ้ืนที่ 
              ๖) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
              ๗) อื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
              ๘) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.๔๔-๔๕ 
                  - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา         
                  - ผู้อ านาจการส านักฯในกรม ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา                         
                  - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา       
๔. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
              ๑) วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนสถานศึกษา 
              ๒) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  
              ๓) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนทั่วไป                      
              ๔) แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ 



๕. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
              ๑) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.๒๗ (๑)   
              ๒) พิจารณาความดีความชอบ ม.๒๗ (๒)  
              ๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.๒๗ (๓)     
              ๔) จัดท ามาตรฐานภาระงานครู ม.๒๗ (๔)  
              ๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.๒๗ (๕)   
              ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.๒๗ (๖)                 
              ๗) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.๗๕                                      
              ๘) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบแบบแผนฯ  ม.๗๘                
              ๙) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ม.๗๙                                        
              ๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน  ม.๘๑                
              ๑๑) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.๘๒                                            
              ๑๒) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.๙๕ ๙๘                
              ๑๓) สั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.๑๑๑ (๔)                
              ๑๔) สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่าง ๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก    
๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นนิติ
บุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ี 
              ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
              ๒) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินคดี            
              ๓) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พระราชบญัญัติข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา 
              ๔) ยุบ รวม เลิกล้มโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตามหลักเกณฑ์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด       
              ๕) โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่จ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ กรรมการโรงเรียนต้องเห็นชอบ รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
              ๖) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงินอ านาจที่เลขาคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มอบ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด
ยกเว้นเงินเดือน             
              ๗) จัดท าระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด และทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศ
ท าหลักฐานการรับ บัญชีรับ-จ่ายฯ รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกสิ้นปีงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบและรายงานเลขาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเร็ว   
๗. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น  เช่น                 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘                 
              - กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา                 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘  
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗                 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการต้ังชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗                 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗                 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 



              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ.๒๕๔๗ 
              - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
๑. อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี ๓๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา ๔๑ ของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
๒. อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราท่ี ๒๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับข้าราชการครู และบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปน้ี        
               ๑) ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด                 
               ๒) เสนอความคิดต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา                 
               ๓) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา                 
               ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
 


