
บทบาทและอ าานาจหน้าที่ของโรงเรียนบา้นม่วง  

1. จดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศกึษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร  

2. จดัต้ังงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
3. พัฒนำหลักสตูรสถำนศึกษำ ใช้หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551  

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
4. จดักำรเรยีนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรยีนกำรสอนที่เหมำะสม และส่งเสรมิ

กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน  
5. ออกระเบียบข้อบังคบัต่ำงๆรวมทัง้ระเบียบและข้อบังคับทีเ่กีย่วกบักำรบริหำรจัดกำรศกึษำ  
6. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร

พิจำรณำ ควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินัยกบัครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศกึษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ำรงุรักษำ ใช้และจัดหำผลประโยชน์

จำก ทรัพยสินของโรงเรียน ทั้งทีเ่ป็นรำชพัสดุและทรัพยสินอืน่ๆ ตำมระเบียบที่กระทรวงศกึษำธิกำรก ำหนด  
8. จดัให้มีระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ

จำก หน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
9. ส่งเสริมควำมเข็มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบนัอืน่ๆ ในชุมชนและ 

10. ปฏิบัติหนำ้ทีอ่ื่นเกีย่วกับกจิกำรภำยใน หรือตำมท่ีไดร้ับมอบหมำย และตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดให้ 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

1) พรบ. กำรศกึษำแห่งชำติพ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที2่ พ.ศ.2545  
             2) พรบ. ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ) มำตรำ 39 
(อ ำนำจหน้ำทีผู่้บริหำรสถำนศึกษำ) 
             3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขัน้พ้ืนฐำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2547 (ออกตำม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหำรศธ.) 
             4) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ (ออกตำม ม.
39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชำติ2542) 
             5) ระเบยีบ ศธ.ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหนำ้ทีข่องสถำนศึกษำขัน้พ้ืนฐำน ที่ 
เป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม ม.35 พรบ.บริหำร ศธ.)  

  6) กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบติหลักเกณฑว์ิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำข้ัน 
พ้ืนฐำน พ.ศ. 2546  



7) ระเบยีบ กฎหมำยอืน่ๆ  

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  

1) จดัท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำดำ้นวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรทั่วไป  
        2) จดัต้ัง/รับผิดชอบกำรใช้จำ่ยงบประมำณ  
        3) พัฒนำหลักสตูร /จัดกำรเรียนกำรสอน  
        4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ 
        5) ก ำกับ ติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร  
        6) ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบ ำรงุรักษำทรัพย์สินฯ 
        7) จดัระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
        8) ส่งเสริมควำมเข็มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์  

บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

1. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  

1) จดัรูปแบบกำรศึกษำ ม.15  
2) จดกระบวนกำรศึกษำ ม. 24-30  
3) บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน ม. 39 
4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ม. 40  
5) จดัระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ม. 48-50  
6) ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ ม. 59  
7) พัฒนำบุคลำกร นักเรยีนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. 65-66  

    2. อ านาจหน้าที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

1) ผ่อนผันกำรส่งเดก็เข้ำเรียน ม.6  
2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหนำที่ 
3) จดักำรศึกษำเด็กบกพร่อง พกิำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12 
4) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด  

      3. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)  

1) เป็นผู้บังคบับัญชำข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ 
3) ประสำนระดมทรพัยำกร 
4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ  



5) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพ้ืนที ่
             6) อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒบิัตร 
             7) อ่ืนๆ ตำมทีผู่้บังคบับัญชำทุกระดับมอบหมำย 
             8) ตำมท่ีไดร้บักำรกระจำย มอบอ ำำนำจ (ปฏิบัติรำชกำรแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขำฯ ถึง ผอ. 
สถำนศกึษำ ผอ.ส ำนกฯในกรม ถึง ผอ.สถำนศึกษำ ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถำนศกษำ  

       4. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546  

1) วิเครำะห์จัดท ำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ 
๒) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคบั  
3) เสนอขอจัดต้ังเงนิอุดหนุนทัว่ไป  
4) แตง่ตัง้อนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำงๆ  

     5. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

1) ควบคมุดแูลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.27(1) 
2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2) 
3) ส่งเสริมสนับสนุนพฒันำบุคลำกร ม.27(3) 
4) จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนครูม.27(4)  
5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครูม.27(5) 
๖) ยกยอ่งเชิดชูเกยีรติครดีูเด่น ม.75  
๗) แจ้งภำระงำน เกณฑประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบแบบแผนฯม.๘ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีม.79 
๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดงูำน ม.81 
๑๐) รกัษำวินัยอยำ่งเคร่งครัด ม.82 
1๑) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใตบ้ังคบับัญชำ ม.95 98 
๑๒) อนุญำต ยับยัง้อนุญำตลำออก ม.108  
๑๓) สั่งแตง่ตัง้ กรรมกำรสอบสวนกรณีกลำ่วหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)  
๑๔) สั่งใหค้รอูอกจำกรำชกำร ในกรณต่ีำงๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหนง ไร้ประสิทธภำพ จ ำคุก  

        6. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกด สพท. พ.ศ.2546 ก าหนดบทบาทหนาที่ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดังนี้  

1) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ 
             2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำน สพท. แจ้งสพฐ.แตง่ตัง้ผู้รบัผิดชอบด ำเนินคดี 
             3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
             4) ยุบ รวม เลิก รร. สพท.ตรวจสอบบัญชีทรพย์สิน โอน จ ำหนำยตำมหลักเกณฑ์สพฐ.ก ำหนด 
             5) โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรง รักษำ ใช้จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรพัย์สินทีมี่ผู้อุทิศให้แต่ 



จ ำหนำ่ยอสงัหำริมทรพัย์กรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พ้ืนฐำนโรงเรียนต้องเห็นชอบ รำยงำนสพท.  
             6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พสัดุตำมวงเงิน อ ำนำจทีเ่ลขำ กพฐ.มอบ หรือ ผอ. 
สพท.มอบตำมหลักเกณฑท์ีส่พฐ.ก ำหนด ยกเว้นเงินเดือน 
             7) จดัท ำระบบกำรเงิน บัญชีตำมระเบียบ สพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท ำหลักฐำนกำรรับบัญชี
รบั- จำ่ยฯรำยงำน ผอ.สพท.ทกสิ้นปงีบประมำณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. โดยเร็ว  

     7. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ืน
เช่น  

1. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนกเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548  
            2. กฎกระทรวง ว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรยีนนักศึกษำ 
            3. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหนำ้ทีพ่นักงำนเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรยีนฯ พ.ศ.2548  
            ๔. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวันหยุดรำชกำรของสถำนศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
            ๕. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
            6. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตัง้ชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
            7. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. 2547  
            8. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรยีนนักศกษำ 2547  
            9. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
            10. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรงุกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  

 11. ระเบยีบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ. 2547  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

   1. อ ำนำจหน้ำทีต่ำม พรบ.ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำที3่8 ของพระรำชบัญญัติ 
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ก ำกับและ 
ส่งเสรมิสนับสนุนกจิกำรของสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับ มำตรำ 40 ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพ่ิมเตมิ ฉบับที่2 พ.ศ. 2545  
           2. อ ำนำจหน้ำทีต่ำม พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ มำตรำที่26 ของพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรคูรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที ่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เกีย่วกบั
กำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรบัข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ ดังตอไปนี้ 
              ๑) ก ำกับ ดูแล บริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมที่ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำก ำหนด  
              2) เสนอควำมคดิเหน ควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำง ศกึษำ
ในสถำนศกึษำเพ่ือเสนอ เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและ กศจ.พิจำรณำ  



              3) ให้ควำมคดิเห็นเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำใน 
สถำนศึกษำตอ่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
              4) ปฏิบัติหนำ้ทีอ่ื่นตำมทีบ่ัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกฎหมำยอ่ืน หรือตำมที่ก.ค.ศ.และหรือ กศจ. เขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำมอบหมำย  

 


