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บทบาทหน้าที่และอ านาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิท์องบน) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

..................................................... 
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิท์องบน)  

1. จดัท ำนโยบำย แผนพฒันำกำรศกึษำ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ ส  ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

ส  ำนกังำน คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และกระทรวงศกึษำธิกำร  

2. จดัตัง้งบประมำณ และรบัผิดชอบกำรใชจ้่ำยงบประมำณ  

3. พฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำ ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551  

4. จดักำรเรยีนกำรสอน จดัสภำพแวดลอ้ม บรรยำกำศกำรเรยีนกำรสอนท่ีเหมำะสม และสง่เสริม

กระบวนกำร เรยีนรูเ้นน้ผูเ้รยีนเป็นส  ำคญั ตลอดจนสง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำตนเองของผูเ้รยีน  

5. ออกระเบียบขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ รวมทัง้ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรศกึษำ  

6. ก ำกบั ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบติังำน ตลอดจนกำร

พิจำรณำ กำรเลื่อนเงินเดือน กำรพฒันำครูและบุคลำกร และกำรด ำเนินงำนทำงวินยักบัครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ  

7. ประสำนกำรระดมทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ รวมทัง้ปกครอง ดแูล บ  ำรุงรกัษำ ใชแ้ละจดัหำ

ผลประโยชนจ์ำก ทรพัยส์นิของโรงเรยีน ทัง้ท่ีเป็นรำชพสัดแุละทรพัยส์นิอ่ืน ๆ ตำมระเบียบท่ี

กระทรวงศกึษำธิกำรก ำหนด  

8. จดัใหมี้ระบบประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ และใหค้วำมรว่มมือในกำรประเมินคณุภำพ

กำรศกึษำจำก หนว่ยงำนภำยนอก รวมทัง้กำรรำยงำนผลกำรประเมิน  

9. สง่เสรมิควำมเขม้แข็งในชุมชน และสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัสถำบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน  

10. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืน เก่ียวกบักิจกำรภำยใน หรอืตำมท่ีไดร้บัมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให ้
 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

1) พรบ. กำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545  

2) พรบ. ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศกึษำ) มำตรำ 39 

(อ ำนำจหนำ้ท่ีผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ)  

3) กฎกระทรวงแบง่สว่นรำชกำรภำยในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ พ.ศ. 

2547 (ออกตำม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บรหิำรศธ.)  

4) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและจดักำรศกึษำ (ออกตำม 

ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แหง่ชำติ 2542)  



5) ระเบียบ ศธ.วำ่ดว้ยกำรบรหิำรจดักำรและขอบเขตกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน ท่ี

เป็นนิติบุคคลในสงักดัเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม ม.35 พรบ.บรหิำร ศธ.)  

6) กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คณุสมบติั หลกัเกณฑว์ิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้ 

พืน้ฐำน พ.ศ. 2546  

7) ระเบียบ กฎหมำยอ่ืน ๆ  
 
บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  

1. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำม พรบ. กำรศกึษำแหง่ชำติ  

1) จดัรูปแบบกำรศกึษำ ม.15  

2) จดักระบวนกำรศกึษำ ม. 24-30  

3) บรหิำรจดักำรศกึษำ 4 ดำ้น ม. 39  

4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ ม. 40  

5) จดัระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำ ม. 48-50  

6) ปกครองดแูลบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิฯ ม. 59  

7) พฒันำบุคลำกร นกัเรยีนดำ้นเทคโนโลยีฯ ม. 65-66  

2. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำม พรบ.กำรศกึษำภำคบงัคบั พ.ศ. 2545  

1) ผอ่นผนักำรสง่เด็กเขำ้เรยีน ม.6  

2) เป็นเจำ้พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี  

3) จดักำรศกึษำเด็กบกพรอ่ง พิกำร ดอ้ยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12  

4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด  

3. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำม พรบ.ระเบียบบรหิำร ศธ. 2546 (ม.39)  

1) เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศกึษำ  

2) บรหิำรกิจกำรสถำนศกึษำ  

3) ประสำนระดมทรพัยำกร  

4) เป็นผูแ้ทนสถำนศกึษำ  

5) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีตอ่ กก.เขตพืน้ท่ี  

6) อนมุติัประกำศนียบตัร วฒุิบตัร  

7) อ่ืน ๆ ตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบัมอบหมำย  

8) ปฏิบติัตำมท่ีไดร้บักำรกระจำยมอบอ ำนำจ(ปฏิบติัรำชกำรแทน) ม.44-45  

 



- ปลดัศธ. เลขำฯ ถึง ผอ.สถำนศกึษำ  

- ผอ.ส  ำนกัฯในกรม ถึง ผอ.สถำนศกึษำ  

- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถำนศกึษำ  

4. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำมกฎ ศธ. แบง่สว่นรำชกำรในสถำนศกึษำ 2546  

1) วิเครำะห ์จดัท ำนโยบำย แผนสถำนศกึษำ  

2) วำงระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั  

3) เสนอขอจดัตัง้เงินอุดหนนุทั่วไป  

4) แตง่ตัง้อนกุรรมกำร คณะท ำงำนตำ่ง ๆ  

5. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำม พรบ.รบ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. 2547  

1) ควบคมุดแูลกำรบรหิำรงำนบุคคล ม.27(1)  

2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2)  

3) สง่เสรมิสนบัสนนุพฒันำบุคลำกร ม.27(3)  

4) จดัท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4)  

5) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนครู ม.27(5)  

6) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6)  

7) สั่งใหค้รูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคณุสมบติั ม.49  

8) สั่งบรรจุแตง่ตัง้ครูผูช้่วย ครู บุคลำกร ม.53(4)  

9) สั่งครูท่ีทดลองปฏิบติัรำชกำรออก ม.56 วรรคสอง  

10) สั่งใหค้รูพน้ทดลองท ำงำนตอ่ไป ม.56 วรรคสอง  

11) สั่งครูท่ีออกไปแลว้กลบัเขำ้มำตำม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64  

12) สั่งใหค้รูรกัษำกำรในต ำแหนง่ (ต ำแหนง่วำ่ง) ม.68  

13) สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนขำ้รำชกำรครู ม.73  

14) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75  

15) แจง้ภำระงำน เกณฑป์ระเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบแบบ 

แผนฯ ม.78  

16) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ม.79  

17) สง่เสรมิสนบัสนุนใหไ้ปศกึษำดงูำน ม.81  

18) รกัษำวินยัอยำ่งเครง่ครดั ม.82  

19) เสรมิสรำ้งพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ม.95 98  



20) อนญุำต ยบัยัง้อนญุำตลำออก ม.108  

21) สั่งแตง่ตัง้ กก.สอบสวนกรณีกลำ่วหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)  

22) สั่งใหค้รูออกจำกรำชกำร ในกรณีตำ่งๆ เช่น เจ็บป่วย ยบุต ำแหนง่ ไรป้ระสทิธิภำพ จ ำคกุ  

6. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ ตำมระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำร วำ่ดว้ยกำรบรหิำรจัดกำร

และขอบเขตกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนท่ีเป็นนิติบุคคลสงักดั สพท. พ.ศ.2546  

1) ผูอ้  ำนวยกำรฯเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลสถำนศกึษำ  

2) นิติบุคคลสถำนศกึษำถกูฟอ้งรอ้ง ใหร้ำยงำน สพท. แจง้สพฐ.แตง่ตัง้ผูร้บัผิดชอบด ำเนินคดี  

3) กำรบรหิำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ขำ้รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

4) ยบุ รวม เลกิลม้ รร. สพท.ตรวจสอบบญัชี ทรพัยส์นิ โอน จ ำหนำ่ยตำมหลกัเกณฑ ์สพฐ. 

ก ำหนด  

5) รร.มีอ ำนำจปกครอง ดแูล บ  ำรุง รกัษำ ใช ้จดัหำ ผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์นิท่ีมีผูอุ้ทิศให ้ 

แตจ่ ำหนำ่ยอสงัหำรมิทรพัย ์กก.รร.ตอ้งเห็นชอบ รำยงำนสพท.  

6) รร.มีอิสระในกำรบรหิำรจดักำรงบประมำณ พสัดตุำมวงเงิน อ ำนำจท่ีเลขำ กพฐ.มอบ หรอื  

ผอ.สพท.มอบตำมหลกัเกณฑท่ี์สพฐ.ก ำหนด ยกเวน้เงินเดือน  

7) จดัท ำระบบกำรเงิน บญัชี ตำม ระเบียบ สพฐ.ก ำหนด และทรพัยส์นิฯ ผูอุ้ทิศท ำหลกัฐำน 

กำรรบั บัญชีรบัจ่ำยฯ รำยงำน ผอ.สพท.ทุกสิน้ปีงบประมำณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. 

โดยเรว็  

7. อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำมระเบียบ กฎหมำยอ่ืน เช่น  

- รบ.ศธ.วำ่ดว้ยกำรลงโทษนกัเรยีนนกัศกึษำ พ.ศ.2548  

- กฎกระทรวง วำ่ดว้ยควำมประพฤติของนกัเรยีนนกัศกึษำ  

- รบ.ศธ.วำ่ดว้ยกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีสง่เสรมิควำมประพฤตินกัเรยีนฯ พ.ศ. 

2548  

- รบ.ศธ.วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวนัหยดุรำชกำรของสถำนศกึษำ พ.ศ.2547 

- รบ.ศธ.วำ่ดว้ยกำรชกัธงชำติในสถำนศกึษำ พ.ศ.2547  

- รบ.ศธ.วำ่ดว้ยกำรตัง้ช่ือสถำนศกึษำ พ.ศ.2547  

- รบ.ศธ. วำ่ดว้ยกำรขอบคณุหรอือนโุมทนำ พ.ศ. 2547  

- รบ.ศธ. วำ่ดว้ยกำรแกไ้ขวนัเดือนปีเกิดของนกัเรยีนนกัศกึษำ 2547  

- รบ.ศธ. วำ่ดว้ยใบสทุธิและหนงัสอืรบัรองของสถำนศกึษำ พ.ศ.2547  

- รบ.ศธ. วำ่ดว้ยกำรยกเลกิเงินบ ำรุงกำรศกึษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  



- รบ.ศธ. วำ่ดว้ยกำรใหข้ำ้รำชกำรไปศกึษำ ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 

 
ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย  

ตำมกฎกระทรวงซึ่งก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำ 

พ.ศ. 2550 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 39 วรรคสอง แหง่พระรำชบญัญัติกำรศกึษำ 

แหง่ชำติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรศกึษำแหง่ชำติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545)  

รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้“ใหป้ลดักระทรวงศกึษำธิกำรหรอื

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนพิจำรณำ ด ำเนินกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจดั

กำรศกึษำในดำ้นวิชำกำร ดำ้นงบประมำณ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล และดำ้นกำรบรหิำรทั่วไป ไปยงั

คณะกรรมกำรเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ส  ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ หรอืสถำนศกึษำในอ ำนำจหนำ้ท่ีของตน 

แลว้แตก่รณีในเรื่องดงัตอ่ไปนี”้  

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภำระหนำ้ท่ี 17 อยำ่งดว้ยกนัคือ  

1.1 กำรพฒันำหรอืกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรใหค้วำมเห็นกำรพฒันำสำระหลกัสตูรทอ้งถ่ิน  

1.2 กำรวำงแผนงำนดำ้นวิชำกำร  

1.3 กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในสถำนศกึษำ  

1.4 กำรพฒันำหลกัสตูรของสถำนศกึษำ  

1.5 กำรพฒันำกระบวนกำรเรยีนรู ้ 

1.6 กำรวดัผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรยีน  

1.7 กำรวิจยัเพื่อพฒันำคณุภำพกำรศกึษำในสถำนศกึษำ  

1.8 กำรพฒันำและสง่เสรมิใหมี้แหลง่เรยีนรู ้ 

1.9 กำรนิเทศกำรศกึษำ  

1.10 กำรแนะแนว  

1.11 กำรพฒันำระบบประกนัคณุภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศกึษำ  

1.12 กำรสง่เสรมิชุมชนใหมี้ควำมเขม้แข็งทำงวิชำกำร  

1.13 กำรประสำนควำมรว่มมือในกำรพฒันำวิชำกำรกบัสถำนศกึษำและองคก์รอ่ืน  

1.14 กำรสง่เสรมิและสนบัสนนุงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หนว่ยงำนสถำนประกอบกำร 

และสถำบนัอ่ืนท่ีจดักำรศกึษำ  

1.15 กำรจดัท ำระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังำนดำ้นวิชำกำรของสถำนศกึษำ  

1.16 กำรคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพื่อใชใ้นสถำนศกึษำ  

1.17 กำรพฒันำและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ   



 

2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภำระหนำ้ท่ี 22 อยำ่งดว้ยกนัคือ  

2.1 กำรจดัท ำแผนงบประมำณและค ำขอตัง้งบประมำณเพื่อเสนอตอ่ส  ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

หรอื เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน แลว้แตก่รณี  

2.2 กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรใชจ้่ำยเงินตำมท่ีไดร้บัจดัสรรงบประมำณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนโดยตรง  

2.3 กำรอนมุติักำรใชจ้่ำยงบประมำณท่ีไดร้บัจดัสรร  

2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  

2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  

2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชง้บประมำณ  

2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชผ้ลผลติจำกงบประมำณ  

2.8 กำรระดมทรพัยำกรและกำรลงทนุเพื่อกำรศกึษำ  

2.9 กำรปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยเก่ียวกบักองทนุเพื่อกำรศกึษำ  

2.10 กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ  

2.11 กำรวำงแผนพสัด ุ 

2.12 กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรอืคณุลกัษณะเฉพำะของครุภณัฑ ์หรอืสิ่งก่อสรำ้งท่ีใชเ้งิน 

งบประมำณเพื่อเสนอตอ่ส  ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำหรอืเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

แลว้แต ่กรณี  

2.13 กำรพฒันำระบบขอ้มลูและสำรสนเทศเพื่อกำรจดัท ำและจดัหำพสัด ุ 

2.14 กำรจดัหำพสัด ุ 

2.15 กำรควบคมุดแูล บ ำรุงรกัษำและจ ำหนำ่ยพสัด ุ 

2.16 กำรจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์นิ  

2.17 กำรเบิกเงินจำกคลงั  

2.18 กำรรบัเงิน กำรเก็บรกัษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน  

2.19 กำรน ำเงินสง่คลงั  

2.20 กำรจดัท ำบญัชีกำรเงิน  

2.21 กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน  

2.22 กำรจดัท ำหรอืจดัหำแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบยีน และรำยงำน  

 



 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภำระหนำ้ท่ี 20 อยำ่งดว้ยกนัคือ  

3.1 กำรวำงแผนอตัรำก ำลงั  

3.2 กำรจดัสรรอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

3.3 กำรสรรหำและบรรจุแตง่ตัง้  

3.4 กำรเปลี่ยนต ำแหนง่ใหส้งูขึน้ กำรยำ้ยขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ   

3.5 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเลื่อนขัน้เงินเดือน  

3.6 กำรลำทกุประเภท  

3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน  

3.8 กำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำรลงโทษ  

3.9 กำรสั่งพกัรำชกำรและกำรสั่งใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน  

3.10 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำรลงโทษ  

3.11 กำรอุทธรณแ์ละกำรรอ้งทกุข ์ 

3.12 กำรออกจำกรำชกำร  

3.13 กำรจดัระบบและกำรจดัท ำทะเบียนประวติั  

3.14 กำรจดัท ำบญัชีรำยช่ือและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสรยิำภรณ ์ 

3.15 กำรสง่เสรมิกำรประเมินวิทยฐำนะขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

3.16 กำรสง่เสรมิและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  

3.17 กำรสง่เสรมิมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  

3.18 กำรสง่เสรมิวินยั คณุธรรมและจรยิธรรมส ำหรบัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 3.19 

กำรรเิริ่มสง่เสรมิกำรขอรบัใบอนญุำต  

3.20 กำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบักำรบรหิำรงำน 

บุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนัน้  

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภำระหนำ้ท่ี 21 อยำ่งดว้ยกนัคือ  

4.1 กำรพฒันำระบบและเครอืขำ่ยขอ้มลูสำรสนเทศ  

4.2 กำรประสำนงำนและพฒันำเครอืขำ่ยกำรศกึษำ  

4.3 กำรวำงแผนกำรบรหิำรงำนกำรศกึษำ  

4.4 งำนวิจยัเพื่อพฒันำนโยบำยและแผน  

4.5 กำรจดัระบบกำรบรหิำรและพฒันำองคก์ร  



4.6 กำรพฒันำมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน  

4.7 งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ  

4.8 กำรด ำเนินงำนธุรกำร  

4.9 กำรดแูลอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม  

4.10 กำรจดัท ำส  ำมะโนผูเ้รยีน  

4.11 กำรรบันกัเรยีน  

4.12 กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกบัเรื่องกำรจดัตัง้ ยบุ รวมหรอืเลกิสถำนศกึษำ  

4.13 กำรประสำนกำรจดักำรศกึษำในระบบ นอกระบบและตำมอธัยำศยั  

4.14 กำรระดมทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ  

4.15 กำรทศันศกึษำ  

4.16 งำนกิจกำรนกัเรยีน  

4.17 กำรประชำสมัพนัธง์ำนกำรศกึษำ  

4.18 กำรสง่เสรมิ สนบัสนนุและประสำนกำรจดักำรศกึษำของบุคคล ชุมชน องคก์ร หนว่ยงำนและ 

สถำบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดักำรศกึษำ  

4.19 งำนประสำนรำชกำรกบัสว่นภมิูภำคและสว่นทอ้งถ่ิน (ท) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน  

4.20 กำรจดัระบบกำรควบคมุภำยในหนว่ยงำน  

4.21 แนวทำงกำรจดักิจกรรมเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนกัเรยีน  

การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี ้ 

1) ควำมพรอ้มและควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

ส  ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำและสถำนศกึษำ ท่ีจะสำมำรถรบัผิดชอบด ำเนินกำรตำมขีดควำมสำมำรถได้

อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

2) ควำมสอดคลอ้งกบักฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศหรอืมติคณะรฐัมนตรท่ีีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีจะ 

กระจำยอ ำนำจ  

3) ควำมเป็นเอกภำพดำ้นมำตรฐำนและนโยบำยดำ้นกำรศกึษำ  

4) ควำมเป็นอิสระและควำมคลอ่งตวัในกำรบรหิำรและกำรจดักำรศกึษำ  

5) มุ่งเนน้กำรมีสว่นรว่มของชุมชน และผูมี้สว่นไดเ้สยีในพืน้ท่ี  

6) มุ่งใหเ้กิดผลส ำเรจ็แก่สถำนศกึษำ โดยเนน้กำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่สถำนศกึษำใหม้ำกท่ีสดุเพื่อให้

สถำนศกึษำนัน้มีควำมเขม้แข็งและควำมคลอ่งตวั  

7) เพิ่มคณุภำพและประสทิธิภำพใหแ้ก่สถำนศกึษำ  

8) เพื่อใหผู้มี้หนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง 



 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

1. อ ำนำจหนำ้ท่ีตำม พรบ.ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร มำตรำที่ 38 ของ 

พระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร 

สถำนศกึษำ ใหก้ ำกบัและสง่เสรมิสนบัสนุนกิจกำรของสถำนศกึษำ ซึ่งสอดคลอ้งกบั มำตรำ 40 ของ 

พระรำชบญัญัติกำรศกึษำแหง่ชำติพ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  

2. อ ำนำจหนำ้ท่ีตำม พรบ.ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ มำตรำที่ 26 ของพระรำชบญัญัติ 

ระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ไดก้ ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 

เก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล ส  ำหรบัขำ้รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ก ำกบั ดแูลบรหิำรงำนบุคคลในสถำนศกึษำใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมท่ี ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำก ำหนด  

2) เสนอควำมคิดตอ้งกำรจ ำนวนและอตัรำต ำแหนง่ของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงศกึษำ  

ในสถำนศกึษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำพิจำรณำ  

3) ใหค้วำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคำกรทำงกำรศกึษำ  

ในสถำนศกึษำตอ่ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ  

4) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีบญัญัติไวใ้นพระรำชบญัญัตินี ้กฎหมำยอ่ืน หรอืตำมท่ี อ.ก.ค.ศ.  

เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมอบหมำย 

 

............................................................................... 

 

โรงเรยีนไทยรฐัวิทยำ 95 (วดัโพธ์ิทองบน) 


