
 

 
หน้าท่ีและอ านาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

หน้าท่ีและอ านาจของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด  

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
 1.1 จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป  
 1.2 จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
 1.3 พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน  
 1.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
 1.5 ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
 1.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  
 1.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 1.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์  

2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  
 2.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ตลอดจนบริบทตามความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  
 2.2 จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
 2.3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  
 2.4 จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง  
 2.5 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 2.6 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา
ความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ี
กฎหมายก าหนด  
 2.7 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา  



 2.8 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพ  การศึกษา
จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 2.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นใน  ชุมชน และ
ท้องถิ่น  
 2.10 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับ มอบหมายและตามท่ี กฎหมาย
ก าหนด  

3. การบริหารงานของโรงเรียนบ้านห้วยทอง  
 ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542           
(ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด การศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารท่ัวไปไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาใน
อ านาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่ กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้”  โรงเรียนบ้านห้วยทอง จึงได้จัดระบบบริหารงานในโรงเรียน 
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป ดังนี้  
 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ี 17 อย่าง ได้แก่  
  1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร ท้องถิ่น  
  1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
  1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
  1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
  1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
  1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
  1.9 การนิเทศการศึกษา  
  1.10 การแนะแนว  
  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
  1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  



  1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
  1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าท่ี 22 อย่าง ได้แก่  
  2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  
  2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
  2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
  2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
  2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
  2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
  2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
  2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  2.11 การวางแผนพัสดุ  
  2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ  ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐานแล้วแต่กรณี  
  2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
  2.14 การจัดหาพัสดุ  
  2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
  2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
  2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
  2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
  2.19 การน าเงินส่งคลัง  
  2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน  
  2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
  2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ี 20 อย่าง ได้แก่  
  3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  
  3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



  3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
  3.4 การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
  3.6 การลาทุกประเภท  
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
  3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
  3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
  3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
  3.12 การออกจากราชการ  
  3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
  3.14 การจัดท าบัญชีราย ช่ือและให้ความเห็นชอบเกี่ ยวกับ  การ เสนอขอ  พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
  3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
  3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการท่ีเกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

 4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน้าท่ี 21 อย่าง ได้แก่  
  4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
  4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
  4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
  4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
  4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
  4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
  4.8 การด าเนินงานธุรการ  
  4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
  4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
  4.11 การรับนักเรียน  



  4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
  4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
  4.15 การทัศนศึกษา  
  4.16 งานกิจการนักเรียน  
  4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
  4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
  4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (อปท.) การรายงานผล การปฏิบัติงาน 
  4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
  4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

 4. บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  4.1 อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  
   1) จัดรูปแบบการศึกษา (มาตรา 15)  
   2) จัดกระบวนการศึกษา (มาตรา 24-30)  
   3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน (มาตรา 39)  
   4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40)  
   5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 48-50)  
   6) ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ (มาตรา 59)  
   7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ (มาตรา 65-66)  

  4.2 อ านาจหน้า ท่ีของ ผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญั ติระ เบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  
   2) บริหารกิจการสถานศึกษา  
   3) ประสานระดมทรัพยากร  
   4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา  
   5) จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี  
   6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร   
   7) อื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย  
   8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ (ปฏิบัติราชการแทน) (มาตรา 44-๔๕)  



  4.3 อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล (มาตรา 27(1))  
   2) พิจารณาความดีความชอบ (มาตรา 27(2))  
   3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร (มาตรา 27(3))  
   4) จัดท ามาตรฐานภาระงานครู (มาตรา 27(4))  
   5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู (มาตรา 27(5))  
   6) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก. มอบหมาย (มาตรา 27(6))  
   7) ส่ังใหค้รูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ (มาตรา 49)  
   8) ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู บุคลากร (มาตรา 53(4))  
   9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก (มาตรา 56) วรรคสอง  
   10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองท างานต่อไป (มาตรา 56) วรรคสอง  
   11) ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ (มาตรา 64)  
   12) ส่ังให้ครูรักษาการในต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) (มาตรา 68)  
   13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (มาตรา 73)  
   14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น (มาตรา 75)  
   15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบ
แผนฯ (มาตรา 78)  
   16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (มาตรา 79)  
   17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน (มาตรา 81)  
   18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด (มาตรา 82)  
   19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (มาตรา 95 98)  
   20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก (มาตรา 108)  
   21) ส่ังแต่งต้ังกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ (มาตรา110 (4))  
   22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก  

  4.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  
   1) ผู้อ านวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
   2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินคดี  
   3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา  



   4) ยุบ รวม เลิกล้ม โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ี ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตาม 
หลักเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
   5) โรงเรียน มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  ท่ีมีผู้
อุทิศให้ แต่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กก.โรงเรียน ต้องเห็นชอบ รายงานส านักงานเขตพื้นท่ี  
   6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อ านาจท่ีเลขา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบ หรือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี มอบตามหลักเกณฑ์ท่ี  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดยกเว้นเงินเดือน  
   7) จัดท าระบบการเงิน บัญชีตามระเบียบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  พื้นฐาน
ก าหนด และทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศท าหลักฐานการรับบัญชีรับ-จ่ายฯรายงาน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี ทุกส้ิน
ปีงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีตรวจสอบและรายงานเลขา คณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน โดยเร็ว  

  4.5 อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เช่น  
   1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548  
   2) กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา  
   3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  ความ
ประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548  
   4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ  ของ
สถานศึกษา พ.ศ.2547  
   5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547  
   6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ. 2547  
   7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547  
   8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547 
   9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
   10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
   11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2547 


