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อำนาจหนาที่ 
 

 โรงเรียนราชวินิตบางแกว เปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามความมุง
หมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหการบริหารงานและขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา โดยมีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนด ดังนี้ 

1. บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ 
1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และแผน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

๒) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
๓) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

ความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
๔) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสงเสริม 

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

๕) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
๖) กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๗) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใชและจัดหา  
ผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถานศึกษา 

๘) จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๙) สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน 
ในชุมชนและทองถ่ิน 

๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
 
 
 
 



  O๓ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
๑. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

      ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕  
                ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ (กรรมการ
สถานศึกษา)  มาตรา ๓๙ (อำนาจหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา) 
                ๓) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  (ออกตาม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 
                ๔) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา 
(ออกตาม ม.๓๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒) 
          ๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่เป นนิต ิบ ุคคลในสังกัดเขตพื ้นที ่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม ม.๓๕ 
พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ) 
                ๖) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗)  ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ  

 2. บทบาทหนาท่ีของผูอำนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

        ๒. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ๓. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ม.๓๙) 

๑) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา   
           ๒) บริหารกิจการสถานศึกษา 
                ๓) ประสานระดมทรัพยากร 
               ๔) เปนผูแทนสถานศึกษา 
                ๕) จัดทำรายงานประจำปตอกรรมการเขตพ้ืนท่ี 
                ๖) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 

๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
๔. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบงสวนราชการใน 

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
                ๑) วิเคราะห จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา 
               ๒) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ  
                ๓) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป                      
                ๔) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานตาง ๆ 

๕. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
                ๑) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.๒๗ (๑)   
                ๒) พิจารณาความดีความชอบ ม.๒๗ (๒)  



  O๓ 

                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 มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระเบียบแบบแผนฯ  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 ไร
ประสิทธิภาพ จำคุก    
          ๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  กำหนดบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
                ๑) ผูอำนวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
                ๒) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินคดี            
                ๓) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
                ๔) ยุบ รวม เลิกลมโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน 
โอน จำหนายตามหลักเกณฑสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด       

๕) โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจาก 
ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให แตจำหนายอสังหาริมทรัพย กรรมการโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา           
                ๖) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงินอำนาจที่เลขา
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบ หรือผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบตามหลักเกณฑท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดยกเวนเงินเดือน             
                ๗) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกำหนด และทรัพยสินฯ ผูอุทิศทำหลักฐานการรับ บัญชีรับ-จายฯ รายงานผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกสิ้นปงบประมาณ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรายงานเลขา
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเร็ว   

๗. อำนาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



  O๓ 

อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑. อำนาจหนาที ่ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ ใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทำหนาท่ีกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
๒. อำนาจหนาที ่ตาม พรบ. ข าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที ่  ๒๖ ของ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

๑) กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  
คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

๒) สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา 
๓) มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  


