
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

 

 

 

 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อให้สอดสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ 

1. จ ัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนบริบท
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ         

ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริ ม

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน    

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์     
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชน
และท้องถิ่น 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื ่นที่เกี ่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่
กฎหมายกำหนด 

 

อำนาจหน้าทีข่องสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมถ์) 



 
 
 
 
ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542  (ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที ่ 2 พ.ศ.2545) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและ               
การจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหน้าที่ของตน 
แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” 
(1) กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 หน้าที่ด้วยกันคือ 

(1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
(9) การนิเทศการศึกษา 
(10) การแนะแนว 
(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
(16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 



 
 
 
  

(2) กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 หน้าที่ด้วยกันคือ 
(1) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
(10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

           (11) การวางแผนพัสดุ 
           (12) การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่
กรณี 

(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
(14) การจัดหาพัสดุ 
(15) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(17) การเบิกเงินจากคลัง 
(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
(19) การนําเงินส่งคลัง 
(20) การจัดทําบัญชีการเงิน 
(21) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(22) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  
 



 
 
 

(3) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 หน้าที่ด้วยกันคือ 
(1) การวางแผนอัตรากําลัง 
(2) การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(4) การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(6) การลาทุกประเภท 
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(8) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(10) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(12) การออกจากราชการ 
(13) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
(14) การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(4) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 22 หน้าที่ด้วยกันคือ 

(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(8) การดําเนินงานธุรการ 
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
(10) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
(11) การรับนักเรียน 
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(14) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(15) การทัศนศึกษา 
(16) งานกิจการนักเรียน 
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 
 
 
 

 


