
บทบาทและอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ  

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ 

สงเสริมกระบวนการ เรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน 

5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆรวมท้ังระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 

6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการพิจารณา ความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา

ผลประโยชนจาก ทรัพยสินของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนราชพัสดุและทรัพยสินอ่ืนๆตามระเบียบท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการกําหนด 

8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจาก หนวยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

         9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและทองถิ่น  

         10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามที่กฎหมาย 

กําหนดให 

 

 



กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 

2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) 

มาตรา 39 (อํานาจหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา) 

3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหารศธ.) 

4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา 

ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แหงชาติ 2542) 

5) ระเบียบ ศธ.วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) 

6) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 

7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ 

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  

2) จัดต้ังรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 

3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 

4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 

5) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 

6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ 

7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ 



บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาต ิ

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15  

2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30  

3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน    ม. 39  

4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40  

5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50  

6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59  

7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 

2. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6 

2) เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ี 

3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสมม. 12 

4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามกฎหมายกําหนด  

3. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 

1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  

2) บริหารกิจการสถานศึกษา 

3) ประสานระดมทรัพยากร 

4) เปนผูแทนสถานศึกษา 

5) จัดทํารายงานประจําปตอ กก.เขตพ้ืนท่ี 

6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 

7) อ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 

8) ตามที่ไดรับการกระจาย มอบอํานาจไปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขาฯ 

ถึง  ผอ. สถานศึกษา ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 



4. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามกฏ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546 

1) วิเคราะห จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 

2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 

4) แตงต้ังอนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ 

5. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 

2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 

3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3) 

4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 

6) ปฏิบัติหนาท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 

7) ส่ังใหครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 8) ส่ังบรรจุแตงต้ังครูผูชวย ครู 

บุคลากร ม.534) 

9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 

10) ส่ังใหครูพนทดลองทํางานตอไป ม.56 วรรคสอง 

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

12) ส่ังใหครูรักษาการในตําแหนง (ตําแหนงวาง) ม.68 

13) ส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครู ม.73 

14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75 

15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบ 

แผนฯ ม.8 



16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ม.79 

17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81 

18) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82 

19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98 

20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก ม.108  

21) ส่ังแตงต้ัง กรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาไมเล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 

         22) ส่ังใหครูออกจากราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตําแหนง ไรประสิทธิภาพ จําคุก 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของสถาน

ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร

สถานศึกษา ดังน้ี 

1) ผูอํานวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจงสพฐ.แตงต้ังผูรับผิดชอบดําเนินคด ี

3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

4) ยุบ รวม เลิก รร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จําหนายตามหลักเกณฑ สพฐ. 

กําหนด 

5) โรงเรียนมีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศ

ให แต จําหนายอสังหาริมทรัพย กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตองเห็นขอบ รายงานสพท. 

6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อํานาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ 

หรือ ผอ. สพท.มอบตามหลักเกณฑท่ีสพฐ.กําหนด ยกเวนเงินเดือน 

7) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กําหนด และทรัพยสินฯผูอุทิศทําหลักฐานการ

รับบัญชีรับจายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. 

โดยเร็ว  

 



7. อํานาจหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เชน 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 

2. กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถาน

ศึกษา พ.ศ.2547 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการต้ังชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 

7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547 

9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 

10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ. 2534 พ.ศ.2547 

11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม(ฉ.2) พ.ศ.2547 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อํานาจหนาท่ีตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี 38 ของพระ

ราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ใหกํากับและ สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 40 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 2. อํานาจ

หนาท่ีตาม พรบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มาตราท่ี 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดอํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยว

กับการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา ดังตอไปน้ี 

 



        1) กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด 

        2) เสนอความคิดเห็น ความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือเสนอ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ กศจ.พิจารณา 

        3) ใหความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทา   

ศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

        4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 

  และหรือ กศจ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

 


