
อ ำนำจหน้ำทีข่องสถำนศกึษำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดตำล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 

 



 

ภำรกิจบทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ี 

โรงเรียนวัดตำล   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 

 

 โรงเรียนวัดตาล   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 2  มีภารกิจ 

 

บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดังนี ้

๑. มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มอี านาจหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ใหเ้ป็น

หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยใหม้ีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง

อ่ืนเป็นผู้บงัคบับัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

 (๑) บริหารกจิการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เปน็ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

สถานศกึษาหรือส่วนราชการ 

 (๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคมุดูแลบุคลากร การเงนิ การพสัดุ

สถานที ่และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศกึษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับของทางราชการ 

 (๓) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิตกิรรม

สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วน

ราชการได้รบัตามที่ได้รับมอบอ านาจ 

 (๔) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพือ่เสนอต่อ

คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 (๕) อ านาจหน้าทีใ่นการอนุมัติประกาศนียบตัรและวฒุิบตัรของสถานศึกษาให้เปน็ไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนด 



 (๖) ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร

ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศกึษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการ อุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา รวมทัง้งานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมายสถานศกึษาและส่วนราชการตามมาตรา๓๔(๒) 

จะใหม้ีรองผู้อ านวยการหรอืรองหัวหน้าส่วนราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหวัหน้าส่วนราชการเพื่อ

ช่วยปฏบิัติราชการก็ได้สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยงัไม่สามารถปฏบิัติงาน

บางประการตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือที่ได้รบัมอบหมายได้อาจขอให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างให้แทนเปน็การชั่วคราว

ได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะของงานท่ีจะให้ปฏิบตัแิทนได้ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

๒. มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตินี ้

 “การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้

และปัจจัยเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า การศกึษาก่อนระดบัอุดมศกึษา 

 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศกึษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 “สถานศกึษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศนูย์การเรียน วิทยาลัย 

สถาบัน มหาวิทยาลัย หนว่ยงานการศกึษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าท่ี

หรือมีวัตถปุระสงค์ในการจัดการศึกษา 

 “สถานศกึษาข้ันพื้นฐาน” หมายความวา่ สถานศกึษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 “ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 



 “คร”ู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าทีห่ลักทางด้านการเรยีนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน 

 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่

ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ ผู้บรหิารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทัง้

ผู้สนับสนนุการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บรกิาร หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน

การสอน การนิเทศและการบริหารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาต่าง ๆ 

บทบำทหนำ้ท่ีของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ได้แบ่งบทบาทหน้าที่ของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานออกเป็น 4 

งาน ด้วยกันคอื กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบริหารงาน

บุคคล และกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

 ส าหรับบทบาทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังนี้ 

1. ด้ำนวิชำกำร 

 1.1 พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถ่ิน 

 1.2 จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนทเหมาะสม  ี่ และ 

ส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 1.3 จัดใหม้ีระบบประกันคณุภาพภายใน สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน ให้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ 

2. ด้ำนงบประมำณ 



 2.1 จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่าย งบประมาณของสถานศกึษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศฯลฯ ก าหนด 

 2.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ แนวปฏบิัติฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการ

จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศกึษา ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบคุคล  

 ด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

 4.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถ่ิน 

 4.2 ด าเนนิการและก ากบั ติดตาม  และประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของ สถานศกึษา 

 4.3 ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา รวมทั้ง ปกครองดแูลบ ารุงรกัษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามทีก่ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

 4.4 ออกระเบยีบ ข้อบังคบั ประกาศ แนวปฏิบัติฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

 4.5 ส่งเสรมิความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสมัพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชมชนและท้องถิน่ 

 4.6 ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนเกีย่วกับกิจการของ สถานศกึษา หรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ี

กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ไม่สอดคล้องหรือไม่ปฏิบตัติาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์

นโยบาย ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอความเห็นดงักล่าวให้ส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษารับทราบเพ่ือพิจารณา สัง่การให้สถานศึกษาปฏิบัติให้เปน็ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ 

ต่อไป 

 


