
บทบาทและอำนาจหน้าที่ ของโรงเร่ียนบางบัว(เพ งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
 

1.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกัับนโยบำยของ สำนักงำนเขตพั ้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนัคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ ้นฐำนัและ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

2.  จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 
3.  พััฒนำหลักสูตรสถำนศกึษำ ใชั้หลัักสูตรแกนกลำงกำรศัึกษำขั้นพั ้นฐำน พั ทธศักรำช 2561 
4.  จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดลั้อม บรรยำกำศกำรเรัียนกำรสอนที่เหมำะสม และสั่งเสริมกระบวนกำรัเรียนรู้เน้นผู้เรัียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนสั่งเสริมกำร

เรียนรู้และกำรพััฒนำตนเองของผู้เรัียน 

5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับทีเ่กี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
6. ก ำกัับ ติดตำม ประเมนิผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบััติงำน ตลอดจนกำรพัิจำรณำัควำมดีควำมชอบักำรพัฒนำัและกำร

ด ำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบ คลำกรทำงกำรศึกษำ 

7. ประสำนกำรระดมทรััพยำกรเพั ่อกำรศัึกษำ รวมทัั้งปกครอง ดูแล บ ำร งรักษำ ใชั้และจัดหำผลประโยชน์จำกัทรัพย์สัินของโรงเรียน ทั้งทัี่เปั นรำชพััสด และ

ทรััพย์สัินอ ่นๆตำมระเบียบทีก่ระทรวงศัึกษำธัิกำรกำหนด 

8. จัดให้มีระบบประกันคั ณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมั อในกำรประเมัินค ณภำพกำรศัึกษำจำกัหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำร

ประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัั้นพั ั้นฐำน 

9. ส่งเสริมควำมเข้มแข งในชั มชน และสรั้ำงควำมสัมพัันธั์กับสถำบันอั ่นๆในชั มชนและท้องถ่ิน 
10. ปฏัิบัติหนั้ำที่อั ่นเกี่ยวกับกัิจกำรภำยใน หร อตำมที่ได้รัับมอบหมำย และตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) พรบ. กำรศัึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพัิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 
2) พรบ. ระเบียบบรัิหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ)  มำตรำ39 (อำนำจหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศัึกษำ) 

                  3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขัั้นพั ้นฐำนในส ำนัักงำนเขตพั ้นทีก่ำรศัึกษำ พ.ศ.2547 (ออกตำม ม.34 วรรคสัี่ ของ พรบ.บริหำรศธ.) 
 4) กฎกระทรวงกำหนดหลัักเกณฑั์และวิธัีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศัึกษำ (ออกตำม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชำต ิ2542) 

5)ระเบียบ ศธ.วั่ำด้วยกำรบรัิหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏัิบัติหนั้ำท่ีของสถำนศัึกษำขัั้นพ ้นฐำนที่ เป็นนิติบั คคลในสัังกัดเขตพั ้นทีก่ำรศัึกษำ พ.ศ. 2546 

(ออกตำม ม.35 พรบ.บริหำร ศธ.) 



6) กฎกระทรวงกำหนดจ ำนวนกรรมกำร คั ณสมบตั ิหลักเกณฑั์วัิธัีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศัึกษำขัั้นัพั ้นฐำน พ.ศ. 2546 

7)  ระเบียบ กฎหมำยอั ่นๆ 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ่พรบ. การศึกษาแห งชาติ 
1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวชิำกำรับ คคลังบประมำณับรหิำรทั่วไป 
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบกำรใชั้จ่ำยงบประมำณ 
3) พัฒนำหลักสูตรั/จัดกำรเรียนกำรสอน 
4) ออกระเบียบัข้อบังคับัประกำศัแนวปฏิบัติ 
5) ก ำกับัติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร 
6) ระดมทรัพยำกรัปกครองัดูแลบ ำร งรักษำทรัพย์สินฯ 
7) จัดระบบประกันค ณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
8) ส่งเสริมควำมเขั้มแขั งช มชน สรั้ำงควำมสัมพัันธั์ 

บทบาทหน้าท่ีของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม่พรบ. การศึกษาแห งชาต ิ

1) จัดรูปแบบกำรศึกษำัม.15 
2) จัดกระบวนกำรศึกษำ  ม. 24-30 
3) บริหำรจัดกำรศึกษำั4 ด้ำนัม. 39 
4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำัม. 40 
5) จัดระบบประกันคั ณภำพกำรศัึกษำ ม. 48-50 
6) ปกครองดูแลบ ำร งรักษำทรัพย์สินฯัม. 59 
7) พัฒนำบ คลำกรันักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯัม. 65-66 

2. อำนาจหน้าที่ของผู่้บริหารสถานศ่ึกษาตาม พรบ.การศ่ึกษาภาคบังค่ับ พ.ศ. 2545 
1) ผ่อนผันกำรส่งเด กเข้ำเรียนัม.6 



2) เป็นเจ้ำพนัักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
  3) จัดกำรศัึกษำเด กบกพรั่อง พัิกำร ดั้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12 
  4) ด ำเนินกำรอั ่นๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด 
3. อำนาจหน้าที่ของผู่้บริหารสถานศ่ึกษาตาม พรบ.ระเบ่ียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 

1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูัและับ คลำกรในสถำนศึกษำ 
2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ 
3) ประสำนระดมทรัพยำกร 
4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ 
5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อักก.เขตพ ้นที่ 
6) อน มัตัิประกำศนียบัตร วั ฒัิบัตร 
7) อั ่นๆ ตำมที่ผู้บังคัับบัญชำท กระดัับมอบหมำย 
8) ตำมทัีั่ได้รับกำรกระจำย มอบอำนำจ(ปฏัิบัติรำชกำรแทน) ม.44-45  ปลััดศธ. เลขำฯ  ถึง ผอ. สถำนศึกษำ  ผอ.สำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถำนศัึกษำ  ผอ.

สพท. ถึง ผอ.สถำนศัึกษำ 

4. อ านาจหน้าทีข่องผู่้บริหารสถานศ่ึกษาตามกฎ ศธ. แบ งส วนราชการในสถานศ่ึกษา 2546 
1) วิเครำะห์ัจัดท ำนโยบำยัแผนสถำนศึกษำ 
2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบัังคับ 
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอ ดหน นทั่วไป 
4) แต่งตั้งอน กรรมกำรัคณะท ำงำนต่ำงๆ 

5. อำนาจหน้าที่ของผู่้บริหารสถานศ่ึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบ่ คลากรทางการศ่ึกษา พ.ศ. 2547 
1) ควบค มดัูแลกำรบริหำรงำนบ คคล ม.27(1) 
2) พัิจำรณำควำมดัีควำมชอบ ม.27(2) 
3) ส่งเสริมสนัับสน นพัฒนำบั คลำกร ม.27(3) 



4) จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4) 
5) ประเมัินผลกำรปฏัิบัติงำนครู ม.27(5) 
6) ปฏัิบัติหนั้ำท่ีตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6) 
7) สั่งให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดค ณสมบัติัม.49 
8) สัง่บรรจ แต่งตั้งครูผู้ชั่วย คร ูบ คลำกร ม.53(4) 
9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติรำชกำรออกัม.56 วรรคสอง 
10) สั่งให้ครูพ้นทดลองท ำงำนต่อไปัม.56 วรรคสอง 
11) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำมัมติัอ.ก.ค.ศัม.64 
12) สั่งใหค้รูรักษำกำรในตัำแหน่ง (ตัำแหน่งวั่ำง) ม.68 
13) สั่งเล ่อนขั้นเงินเด อนข้ำรำชกำรครูัม.73 
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่นัม.75 
15) แจ้งภำระงำน เกณฑั์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวัิชำชัีพจรรยำบรรณวิชำชัีพ ระเบียบแบบแผนฯ  ม.8 
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีัม.79 
17) ส่งเสรัิมสนับสน นให้ไปศัึกษำดูงำน  ม.81 
18) รักษำวัินัยอย่ำงเคร่งครัด ม.82 
19) เสริมสร้ำงพัฒนำผัู้ใต้บังคัับบัญชำ ม.95 98 
20) อน ญำต ยัับยั้งอนั ญำตลำออก ม.108 
21) สั่งแต่งตั้ง กรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไมั่เล ั่อมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
22) สั่งให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำงๆ เชั่น เจ บปว่ย ยั บต ำแหน่ง ไร้ประสิทธัิภำพ จ ำค ก 

 
 
 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธ่ิการว่ าด่้วยการบร่ิหารจ่ัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน่้าที่ของสถานศ่ึกษา ขั้น่พื้นฐานที่เป็นน่ิติบ คคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 ก่าหนดบทบาทหน้าที่ ของ

ผู้บริหารสถานศ่ึกษา ดังนี้ 

1) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบ คคลสถำนศึกษำ 
2) นิติบ คคลสถำนศึกษำถัูกฟั้องร้อง ให้รำยงำน  สพท. แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผดิชอบดำเนินคด ี
3) กำรบริหำรบ คคลตำมกฎหมำยัพรบ.ข้ำรำชกำรครูัและบ คลำกรทำงกำรศึกษำ 
4) ย บ รวม เลัิก รร. สพท.ตรวจสอบบัญชัี ทรัพย์สิน โอน จ ำหนั่ำยตำมหลัักเกณฑ ์สพฐ.กัำหนด 
5) โรงเรียนมีอำนำจปกครอง ดูแล บัำร ง รัักษำ ใชั้ จััดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สัินทีั่มีผู้อ ทัิศให ้แต่ัจ ำหนั่ำยอสังหำริมทรััพย์ กรรมกำรสถำนศึกษำขั้น

พั ้นฐำนโรงเรียน.ต้องเห นชอบ รำยงำนสพท. 

6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณัพสัด ตำมวงเงินัอ ำนำจที่เลขำักพฐ.มอบัหร อัผอ. สพท.มอบตำมหลักเกณฑ์ที่สพฐ.ก ำหนดั

ยกเว้นเงินเด อน 

7) จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชัี ตำมระเบียบ สพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สัินฯผัูั้อั ทิศท ำหลักฐำนกำรรับบญัชัีรับ- จ่ำยฯรำยงำน ผอ.สพท.ท กสิ้นงบประมำณ ผอ.



สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ.โดยเร ว 

7. อำนาจหน้าที่ของผู่้บริหารสถานศ่ึกษาตามระเบียบ กฎหมายอ่ื่น  เชั่น 
1.ระเบียบกระทรวงศัึกษำธัิกำรวั่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนัักศัึกษำ พ.ศ.2548 
2.กฎกระทรวง วั่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนัักศัึกษำ 
3.ระเบียบกระทรวงศึกษำธัิกำรวั่ำด้วยกำรปฏัิบัติหนั้ำท่ีพนัักงำนเจ้ำหน้ำทีั่ส่งเสรัิมควำมประพฤตินักเรียนฯัพ.ศ.2548 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรวำ่ด้วยกำรกัำหนดเวลำทัำงำนและวันหย ดรำชกำรของสถำนศึกษำัพ.ศ.2547
5. ระเบียบกระทรวงศึกษำธัิกำรว่ำด้วยกำรชักธงชำตใินสถำนศัึกษำ พ.ศ.2547 
6.ัระเบียบกระทรวงศัึกษำธัิกำรวั่ำด้วยกำรตั้งช ่อสถำนศัึกษำ พ.ศ.2547 
7. ระเบียบกระทรวงศึกษำธัิกำร วั่ำด้วยกำรขอบค ณหรั ออน โมทนำ พ.ศ. 2547 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษำธัิกำร วั่ำด้วยกำรแกั้ไขวันเด อนปัีเกิดของนักเรียนนัักศัึกษำ 2547 
9. ระเบียบกระทรวงศกึษำธัิกำร วั่ำด้วยใบส ทธัิและหนังส อรัับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
10. ระเบียบกระทรวงศัึกษำธัิกำร วั่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบำร งกำรศัึกษำ พ.ศ.2534 ั พ.ศ.2547



11.ระเบียบกระทรวงศัึกษำธัิกำร วั่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝัึกอบรมฯั(ฉ.2) พ.ศ.2547 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  อำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธกิำร  มำตรำที่ 38  ของพระรำชบญัญัติัระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

ก ำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ใหั้กัำกัับและัส่งเสริมสนัับสน นกิจกำรของสถำนศัึกษำ ซึ่งสอดคลั้องกัับ มำตรำ 40 ของพระรำชบัญญัตัิกำรศัึกษำ

แห่งชำตัิพ.ศ.2542 และแกั้ไขเพัิ่มเตัิม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2545 2. อ ำนำจหนั้ำท่ีตำม พรบ.ขั้ำรำชกำรครัูและบ คลำกรทำงกำรัศึกษำ  มำตรำที่ 26 ของพระรำชบัญญััติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบ คลำกรทำงกำรศัึกษำได้ก ำหนดอำนำจหน้ำที่ัของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบ คคล สeหรับข้ำรำชกำรครู และบ คลำกร

ทำงกำรศัึกษำในัสถำนศึกษำ ดังตั่อไปนี้ 

1) ก ำกับัดูแลบรหิำรงำนบ คคลในสถำนศกึษำให้สอดคล้องกับนโยบำยักฎระเบียบัข้อบังคับัหลัักเกณฑ์และวิธัีกำรตำมที่ ก.ค.ศ. กศจ. และ

เขตพั ้นทีก่ำรศึกษำก ำหนด 

2)ัเสนอควำมคิดเห น ควำมต้องกำรจ ำนวนและอััตรำัตำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบั คลำกรทำงัศึกษำในสถำนศัึกษำเพั ั่อเสนอ เขตพั ้นทีั่

กำรศัึกษำและ กศจ.พัิจำรณำ 

3) ใหค้วำมคดิเห นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบ คคลของข้ำรำชกำรครูและบ คำกรทำงกำรศึกษำในัสถำนศึกษำต่อผู้บรหิำรสถำนศึกษำ 

4) ปฏัิบัติหนั้ำที่อั ่นตำมทัี่บััญญัติไวั้ในพระรำชบัญญตัินี ้กฎหมำยอ ่น หรั อตำมทัี่ ก.ค.ศ.และหร อักศจ. เขตพ ้นที่กำรศึกษำมอบหมำย 


