
 
 
อ ำนำจหน้ำท่ีของโรงเรียนจ ำปำหลวงวิทยำคม 
 1.  จดัท ำนโยบำย แผนพฒันำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และกระทรวงศกึษำธกิำร 
 2.  จดัตัง้งบประมำณ และรบัผดิชอบกำรใชจ่้ำยงบประมำณ 
 3.  พฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำ ใชห้ลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พุทธศกัรำช 2551 
 4.  จดักำรเรียนกำรสอน จดัสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และ
ส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูเ้น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั ตลอดจนส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำตนเองของ
ผูเ้รยีน 
 5.  ออกระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ รวมทัง้ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรศกึษำ 
 6.  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนกำรพจิำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพฒันำ และกำรด ำเนินงำนทำงวนิัยกบัครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ 
 7.  ประสำนกำรระดมทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ รวมทัง้ปกครอง ดูแล บ ำรุงรกัษำ ใช้และจดัหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของโรงเรียน ทัง้ที่เป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอื่น  ๆ ตำมระเบียบที่
กระทรวงศกึษำธกิำรก ำหนด 
 8.  จดัใหม้รีะบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำและใหค้วำมร่วมมอืในกำรประเมนิคุณภำพ
กำรศกึษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทัง้กำรรำยงำนผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้
พืน้ฐำน 
 9.  สง่เสรมิควำมเขม้แขง็ในชุมชน และสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัสถำบนัอื่น ๆ ในชุมชนและทอ้งถิน่ 
 10.  ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นเกี่ยวกบักิจกำรภำยใน หรอืตำมที่ได้รบัมอบหมำย และตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดให ้
 
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรของสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 1)  พรบ. กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ.2545 
 2)  พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ) 
มำตรำ 39 (อ ำนำจหน้ำทีผู่บ้รหิำรสถำนศกึษำ) 
 3)  กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
พ.ศ.2547 (ออกตำม ม.34 วรรคสี ่ของ พรบ.บรหิำรศธ.) 



 4)  กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและจดักำรศกึษำ (ออก
ตำมม.39 วรรคสอง  พรบ.กศ แห่งชำต ิ2542) 
 5)  ระเบียบ ศธ.ว่ำด้วยกำรบริหำรจดักำรและขอบเขตกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของสถำนศึกษำขัน้
พืน้ฐำน ทีเ่ป็นนิตบิุคคลในสงักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม ม.35 พรบ.บรหิำร ศธ.) 
 6)  กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำร
สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน พ.ศ. 2546 
 7)  ระเบยีบ กฎหมำยอื่น ๆ 
 
บทบำทหน้ำท่ีของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของ พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ 
 1)  จดัท ำนโยบำยแผนพฒันำกำรศกึษำดำ้นวชิำกำร บุคคล งบประมำณ บรหิำรทัว่ไป 
 2)  จดัตัง้/รบัผดิชอบกำรใชจ่้ำยงบประมำณ 
 3)  พฒันำหลกัสตูร /จดักำรเรยีนกำรสอน 
 4)  ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ แนวปฏบิตั ิ
 5)  ก ำกบั ตดิตำมประเมนิผลตำมแผนงำนโครงกำร 
 6)  ระดมทรพัยำกร ปกครอง ดแูลบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิฯ 
 7)  จดัระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
 8)  สง่เสรมิควำมเขม้แขง็ชุมชน สรำ้งควำมสมัพนัธ์ 
 
 บทบำทหน้ำท่ีของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 1. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ 
  1)  จดัรปูแบบกำรศกึษำ ม.15 
  2)  จดักระบวนกำรศกึษำ ม. 24-30 
  3)  บรหิำรจดักำรศกึษำ 4 ดำ้น ม. 39 
  4)  เป็นคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ม. 40 
  5)  จดัระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำ ม. 48-50 
  6)  ปกครองดแูลบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิฯ ม. 59 
  7)  พฒันำบุคลำกร นกัเรยีนดำ้นเทคโนโลยฯี ม. 65-66 
 2. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. กำรศึกษำภำคบงัคบั พ.ศ. 2545 
  1)  ผ่อนผนักำรสง่เดก็เขำ้เรยีน ม.6 
  2)  เป็นเจำ้พนกังำนเจำ้หน้ำที ่
  3)  จดักำรศกึษำเดก็บกพร่อง พกิำร ดอ้ยโอกำสในรปูแบบเหมำะสม ม.12 
  4)  ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด 
 3. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. ระเบียบบริหำร ศธ. 2546 (ม.39) 
  1)  เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรคร ูและ บุคลำกรในสถำนศกึษำ 



  2)  บรหิำรกจิกำรสถำนศกึษำ 
  3)  ประสำนระดมทรพัยำกร 
  4)  เป็นผูแ้ทนสถำนศกึษำ 
  5)  จดัท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพืน้ที่ 
  6)  อนุมตัปิระกำศนียบตัร วุฒบิตัร 
  7)  อื่น ๆ ตำมทีผู่บ้งัคบับญัชำทุกระดบัมอบหมำย 
  8)  ตำมทีไ่ดร้บักำรกระจำย มอบอ ำนำจ(ปฏบิตัริำชกำรแทน) ม.44-45 ปลดัศธ. เลขำฯ 
ถงึผอ.สถำนศกึษำ  ผอ.ส ำนกัฯในกรม  ถงึ  ผอ.สถำนศกึษำ  ผอ.สพท. ถงึ ผอ.สถำนศกึษำ 
 
 4. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกฎ ศธ. แบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำ 
2546 
  1)  วเิครำะห ์จดัท ำนโยบำย แผนสถำนศกึษำ 
  2)  วำงระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั 
  3)  เสนอขอจดัตัง้เงนิอุดหนุนทัว่ไป 
  4)  แต่งตัง้อนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำง ๆ 
 5. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ.รบ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 
  1)  ควบคุมดแูลกำรบรหิำรงำนบุคคล ม.27(1) 
  2)  พจิำรณำควำมดคีวำมชอบ ม.27(2) 
  3)  สง่เสรมิสนบัสนุนพฒันำบุคลำกร ม.27(3) 
  4)  จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนคร ูม.27(4) 
  5)  ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคร ูม.27(5) 
  6)  ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6) 
  7)  สัง่ใหค้รฯูออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบตั ิม.49 
  8)  สัง่บรรจุแต่งตัง้ครผููช้่วย คร ูบุคลำกร ม.53(4) 
  9)  สัง่ครทูีท่ดลองปฏบิตัริำชกำรออก ม.56 วรรคสอง 
  10)  สัง่ใหค้รพูน้ทดลองท ำงำนต่อไป ม.56 วรรคสอง 
  11)  สัง่ครทูีอ่อกไปแลว้กลบัเขำ้มำตำม มต ิอ.ก.ค.ศ ม.64 
  12)  สัง่ใหค้รรูกัษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) ม.68 
  13)  สัง่เลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรคร ูม.73 
  14)  ยกย่องเชดิชเูกยีรตคิรดูเีด่น ม.75 
  15)  แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ระเบยีบแบบแผนฯ ม.8 
  16)  ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีม.79 



  17)  สง่เสรมิสนบัสนุนใหไ้ปศกึษำดงูำน ม.81 
  18)  รกัษำวนิยัอย่ำงเคร่งครดั ม.82 
  19)  เสรมิสรำ้งพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ม.95 98 
  20)  อนุญำต ยบัยัง้อนุญำตลำออก ม.108 
  21)  สัง่แต่งตัง้ กรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
  22)  สัง่ใหค้รอูอกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำง ๆ เช่น เจบ็ป่วย ยุบต ำแหน่ง ไรป้ระสทิธภิำพ 
จ ำคุก 
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจดักำรและขอบเขตกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ของสถำนศึกษำ ขัน้พื้นฐำนท่ีเป็นนิติบุคคลสงักดั  สพท. พ.ศ.2546 ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดงัน้ี 
  1)  ผูอ้ ำนวยกำรฯเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคลสถำนศกึษำ 
  2)  นิตบิุคคลสถำนศกึษำถูกฟ้องรอ้ง ใหร้ำยงำน  สพท. แจง้  สพฐ.  แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ
ด ำเนินคด ี
  3)  กำรบรหิำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.  ขำ้รำชกำรคร ูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
  4)  ยุบ รวม เลกิ รร. สพท.  ตรวจสอบบญัช ีทรพัย์สนิ โอน จ ำหน่ำยตำมหลกัเกณฑ์ 
สพฐ.ก ำหนด 
  5)  โรงเรยีนมอี ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช ้จดัหำ ผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิที่
มผีูอุ้ทศิให ้แต่จ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์กรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนโรงเรยีน ตอ้งเหน็ชอบ รำยงำน  
สพท. 
  6)  โรงเรยีนมอีิสระในกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณ พสัดุตำมวงเงนิ อ ำนำจที่เลขำ 
กพฐ.มอบ หรอื  ผอ.สพท.  มอบตำมหลกัเกณฑท์ี ่ สพฐ. ก ำหนด ยกเวน้เงนิเดอืน 
  7)  จดัท ำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมระเบียบ สพฐ.ก ำหนด และทรพัย์สินฯผู้อุทิศท ำ
หลกัฐำนกำรรบับญัชรีบัจ่ำยฯรำยงำน  ผอ.สพท. ทุกสิน้ปีงบประมำณ ผอ.สพท. ตรวจสอบและรำยงำน
เลขำ กพฐ. โดยเรว็ 
 7. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืน เช่น 
  1)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำดว้ยกำรลงโทษนกัเรยีนนกัศกึษำ พ.ศ.2548 
  2)  กฎกระทรวง ว่ำดว้ยควำมประพฤตขิองนกัเรยีนนกัศกึษำ 
  3)  ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบตัิหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
ควำมประพฤตนิกัเรยีนฯ พ.ศ.2548 
  4)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำดว้ยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวนัหยุดรำชกำรของ
สถำนศกึษำ พ.ศ.2547 
  5)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำดว้ยกำรชกัธงชำตใินสถำนศกึษำ พ.ศ.2547 
  6)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำรว่ำดว้ยกำรตัง้ชื่อสถำนศกึษำ พ.ศ.2547 
  7)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำร ว่ำดว้ยกำรขอบคุณหรอือนุโมทนำ พ.ศ. 2547 



  8)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำร ว่ำดว้ยกำรแก้ไขวนัเดอืนปีเกดิของนักเรยีนนักศกึษำ 
2547 
  9)  ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสอืรบัรองของสถำนศึกษำ 
พ.ศ.2547 
  10)  ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 
พ.ศ.2547 
  11)  ระเบยีบกระทรวงศกึษำธกิำร ว่ำด้วยกำรให้ขำ้รำชกำรไปศกึษำ ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) 
พ.ศ.2547 
 
บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน 
 1.  อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ. ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำที่ 38 ของ
พระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ให้ก ำกบัและส่งเสรมิสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกบั มำตรำ 40 ของ
พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำตพิ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545 
 2.  อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำที่ 26 ของ
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ เกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล ส ำหรบัขำ้รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำในสถำนศกึษำ ดงัต่อไปนี้ 
  1)  ก ำกบั ดูแลบรหิำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกบันโยบำย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมที ่ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำก ำหนด 
  2)  เสนอควำมคดิเหน็  ควำมต้องกำรจ ำนวนและอตัรำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงศกึษำในสถำนศกึษำเพือ่เสนอ  เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำและ  กศจ. พจิำรณำ 
  3)  ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคำกรทำง
กำรศกึษำในสถำนศกึษำต่อผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 
  4)  ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ กฎหมำยอื่น หรอืตำมที ่ก.ค.ศ.
และหรอื กศจ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมอบหมำย 


