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บทบาทและอํานาจหนาที่ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)
1. จัดทํ านโยบาย แผนพั ฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของ สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. จัด การเรี ย นการสอน จัด สภาพแวดลอ ม บรรยากาศการเรีย นการสอนที่ เหมาะสม และส งเสริ ม
กระบวนการ เรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผูเรียน
5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆรวมทั้งระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณา ความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง ปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช แ ละจั ด หา
ผลประโยชนจาก ทรัพยสินของโรงเรียน ทั้งที่เปนราชพัสดุและทรัพยสินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จาก หนวยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆในชุมชนและทองถิ่น
10. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกําหนดให

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39
(อํานาจหนาที่ผบู ริหารสถานศึกษา)
3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547
(ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)
4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39
วรรคสอง พรบ.กศ แหงชาติ 2542)
5) ระเบียบ ศธ.วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)
6) กฎกระทรวงกํ า หนดจํา นวนกรรมการ คุ ณสมบัติ หลักเกณฑวิธีก ารสรรหากรรมการสถานศึก ษา
ขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2546
7) ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ
1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
5) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ

บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ
1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15
2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม. 39
4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50
6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66
2. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6
2) เปนเจาพนักงานเจาหนาที่
3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12
4) ดําเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด
3. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)
1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา
2) บริหารกิจการสถานศึกษา
3) ประสานระดมทรัพยากร
4) เปนผูแทนสถานศึกษา
5) จัดทํารายงานประจําปตอ กก.เขตพื้นที่
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
7) อื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย
8) ตามที่ไดรับการกระจาย มอบอํานาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.
สถานศึกษา ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา
4. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546
1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป
4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ
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5. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27 (1)
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27 (2)
3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27 (3)
4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27 (4)
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27 (5)
6) ปฏิบัติหนาที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27 (6)
7) สั่งใหครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49
8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53 (4)
9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง
10) สั่งใหครูพนทดลองทํางานตอไป ม.56 วรรคสอง
11) สั่งครูที่ออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64
12) สั่งใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) ม.68
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ม.73
14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75
15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบ
แผนฯ ม. 8
16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ม.79
17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81
18) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82
19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98
20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108
21) สั่งแตงตั้ง กรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)
22) สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ จําคุก
6. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการบริ ห ารจั ด การและขอบเขตการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ดังนี้
1) ผูอํานวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจงสพฐ.แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดี
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) ยุบ รวม เลิก รร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จําหนายตามหลักเกณฑ สพฐ.กําหนด
5) โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
แตจําหนายอสังหาริมทรัพย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงานสพท.
6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจที่เลขา กพฐ.มอบ
หรือ ผอ. สพท.มอบตามหลักเกณฑที่สพฐ.กําหนด ยกเวนเงินเดือน
7) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กําหนด และทรัพยสินฯผูอุทิศทําหลักฐานการ
รับบัญชีรับจายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว

4
7. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เชน
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
2. กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
3. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการปฏิ บั ติ หน า ที่ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ สง เสริ ม ความ
ประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548
4. ระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการกํ า หนดเวลาทํ า งานและวั น หยุ ด ราชการของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2547
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547
10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547
11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2547
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อํานาจหนาที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ 38 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหกํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2. อํานาจหนาที่ตาม พรบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา ดังตอไปนี้
1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2) เสนอความคิดเห็น ความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากร
ทาง ศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ เขตพื้นที่การศึกษาและ กศจ.พิจารณา
3) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.และหรือ
กศจ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

