
 
 
 

บทบาทและอ านาจหนา้ทีข่องโรงเรยีนบา้นขวญัพฒัน ์
 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์  เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายของการปฎิรูปการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ดังนี้  
 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
 5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
 6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงาน ตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณา ความดี ความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา             
ผลประ โยขน์ จากทรัพย์ สินของ โรง เรียน  ท้ั ง ท่ี เป็นราชพั ส ดุและทรัพย์ สินอื่นๆ  ตามระ เบี ยบ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 
 2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 
(อ านาจหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา) 
 3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                  
พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหารศธ.) 
 4) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม 
ม.39 วรรค 2 พรบ.กศ.แห่งชาติ 2542) 
 5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหารศธ.) 
 6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
 7) ระเบียบกฎหมายอื่นๆ 
 

บทบาทหนา้ทีข่องสถานศกึษาตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 
1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารท่ัวไป 
2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
5) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างสัมพันธ์ 
 

บทบาทอ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 1. อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15 
2) จัดกระบวนการศึกษา ม.24-30 
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม.39 
4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม.40 
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.48-50 
6) ปกครองดุแลบ ารุงรักษา ทรัพย์สินฯ ม. 59 
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียน ด้านเทคโนโลยีฯ ม.65-66 

 2. อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 
1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6 
2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
4) ด าเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายก าหนด 



3. อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารกระทรวงศกึษาธกิาร  
พ.ศ. 2546 (ม.39) 

1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
2) บริหารกิจการของสถานศึกษา 
3) ประสาน ระดมทรัพยากร 
4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
5) จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี 
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
7) อื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง 

ผอ.สถานศึกษา ผอ.ส านักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 
4. อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร แบง่สว่นราชการใน 

สถานศกึษา 2546 
1) วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนสถานศึกษา 
2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4) แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 

5. อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารขา้ราชการครแูละ 
บุคลากรทางการศกึษา 2547 

1) ควบคุมดูแล การบริหารงานบุคคล ม.27(1) 
2) พิจารณาความดี ความชอบ ม.27(2) 
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัมนาบุคลากร ม.27(3) 
4) จัดท ามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 
6) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 
7) ส่ังให้ครุออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 
8) ส่ัง บรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครุ บุคลากร ม.53(4) 
9) ส่ังครูท่ีทดลองปฎิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองท างสนต่อไป ม.56 ววรคสอง 

      11) ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ามาตามมติ อ.ก.ค.ศ. ม.64 
13) ส่ังเล่ือนเงินเดือนข้ าราชการครู ม.73  
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75  
15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบ

แผนฯ ม. 78  
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ม.79  
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81  
18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82 
19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98  



20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก ม.108  
21) ส่ังแต่งต้ัง กรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก 

 6. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการบรหิารจัดการและขอบเขตการปฏิบตัหินา้ที่ของ
สถานศกึษา ขัน้พืน้ฐานทีเ่ปน็นติบิุคคลสงักดั สพท. พ.ศ.2546 ก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ดงันี ้ 

1) ผู้อ านวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินคดี  
3) การบริหารบคุคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
4) ยุบ รวม เลิก รร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.ก าหนด  
5) โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศ

ให้ แต่ จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนต้องเห็นชอบ รายงานสพท.  
   6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อ านาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ 
หรือ ผอ. สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนด ยกเว้นเงินเดือน  
                  7) จัดท าระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.ก าหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท าหลักฐานการ
รับบัญชีรับจ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว  
 7. อ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามระเบยีบ กฎหมายอืน่ เชน่  

1) ระเบียบกระทรวงศึกษ าธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
2) กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา  
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ

ประพฤติ นักเรียนฯ พ.ศ.2548 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและ
วันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547  

5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการต้ังช่ือสถานศึกษาพ.ศ.2547  
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547  
8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547  
9) ระเบียบกระทรวงศึกษ าธิการ ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547  
10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ. 2547 

 
บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 1. อ านาจหน้าท่ีตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตราท่ี 38 ของพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ก ากับและ 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  
 2. อ านาจหน้าท่ีตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มาตราท่ี 26 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดอ อ านาจหน้าท่ี ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน สถานศึกษา ดังต่อไปนี้  



    1) ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  

    2) เสนอความคิดเห็น ความต้องการจ จ านวนและอัตรา ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ กศจ.พิจารณา  

    3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

    4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี ก.ค.ศ.และหรือ 
กศจ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
 


