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บทบาทและอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สาํนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ  
3. พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่ เหมาะสม และสงเสริม

กระบวนการ เรียนรูเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผูเรียน  
5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆรวมท้ังระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา  
6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณา ความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา

ผลประโยชนจาก ทรัพยสินของโรงเรียน ทั้งที่เปนราชพัสดุและทรัพยสินอ่ืนๆตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนด  

8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จาก หนวยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆในชุมชนและทองถ่ิน  
10. ปฏิบัตหินาที่อื่นเกี่ยวกบักิจการภายใน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกําหนดให  

กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 

(อาํนาจหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา)  
3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2547 

(ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)  
4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 

วรรคสอง พรบ.กศ แหงชาติ 2542)  
5) ระเบียบ ศธ.วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน

นติิบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)  
6) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา       

ขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2546  
7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ  
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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) ระดมทรพัยากร ปกครอง ดแูลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) สงเสรมิความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ  

บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศกึษาแหงชาติ  

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15  
2) จัดกระบวนการศกึษา ม. 24-30  
3) บรหิารจัดการศึกษา 4 ดาน ม. 39  
4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40  
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา 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) จัดการศกึษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12  
4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด  

3. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)  
1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  
2) บรหิารกิจการสถานศึกษา  
3) ประสานระดมทรัพยากร  
4) เปนผูแทนสถานศกึษา  
5) จัดทํารายงานประจําปตอ กก.เขตพื้นที่  
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  
7) อ่ืนๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย  
8) ตามที่ไดรับการกระจาย มอบอํานาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ. 

สถานศึกษา ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศกึษา  
4. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546  

1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา  
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ  
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนนุทั่วไป  
4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ  
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5. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27 (1)  
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27 (2)  
3) สงเสรมิสนับสนนุพัฒนาบุคลากร ม.27 (3)  
4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27 (4)  
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานคร ูม.27 (5)  
6) ปฏิบัติหนาที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27 (6)  
7) สั่งใหครูฯออกจากราชการกรณขีาดคุณสมบัติ ม.49  
8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53 (4)  
9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง  
10) สั่งใหครูพนทดลองทาํงานตอไป ม.56 วรรคสอง  
11) สั่งครูที่ออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64  
12) สั่งใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) ม.68  
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการคร ู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 กรรมการสอบสวนกรณกีลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)  
22) สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ จําคุก  

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศกึษา 
ดังนี ้ 

1) ผูอํานวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
2) นิติบุคคลสถานศกึษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจงสพฐ.แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนนิคดี  
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 

แตจําหนายอสังหาริมทรพัย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงานสพท.  
6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจที่เลขา กพฐ.มอบ 

หรอื ผอ. สพท.มอบตามหลักเกณฑที่สพฐ.กําหนด ยกเวนเงินเดือน  
7) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กําหนด และทรัพยสินฯผูอุทิศทําหลักฐานการ

รับบัญชีรับจายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว  
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7. อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เชน  
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรยีนนักศึกษา พ.ศ.2548  
2. กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรยีนนักศึกษา  
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548  
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของ

สถานศึกษา พ.ศ. 2547  
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547  
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547  
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศกึษา 2547  
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547  
10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศกึษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  
11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2547  

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน  
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 เก่ียวกับ
การบรหิารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา ดังตอไปน้ี  

1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพื้นท่ีการศกึษากําหนด  

2) เสนอความคิดเห็น ความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากร
ทาง ศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ เขตพ้ืนท่ีการศกึษาและ กศจ.พิจารณา  

3) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา  

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี ก.ค.ศ.และหรือ 
กศจ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 


