อำนำจหน้ำที่ของโรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง(รำษฎร์สำมัคคี)
บทบำทและอำนำจหน้ำทีข่ องโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนหน้ำควนลัง(รำษฎร์สำมัคคี)
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒ นำกำรศึก ษำ ให้ สอดคล้ องกั บนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร
2. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 2560
4. จั ด กำรเรี ย นกำรสอน จั ด สภำพแวดล้ อ ม บรรยำกำศกำรเรี ย นกำรสอนที่ เ หมำะสม
และส่งเสริม กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ตนเองของ
ผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6. กำกับ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมิ นผลกำรปฏิบั ติง ำน
ตลอดจน กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรดำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ
ผลประโยชน์ จ ำกทรั พ ย์ สิ น ของโรงเรี ย น ทั้ ง ที่ เ ป็ น รำชพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆตำมระเบี ย บที่
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
9. ส่ง เสริ ม ควำมเข้ มแข็ งในชุม ชน และสร้ำ งควำมสัม พั นธ์ กั บสถำบั น อื่น ๆ ในชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น
10.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมที่กฎหมำย
กำหนด

1. กฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับกำรบริหำรของสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน

1.พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
2.พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ)
มำตรำ 39 (อำนำจหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)
3.กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ.2547 (ออกตำมมำตรำ 34 วรรคสี่ ของพระรำชบัญญัติบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร)
4.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ออกตำมมำตรำ 39 วรรคสอง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542)
5.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 (ออกตำมมำตรำ 35พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)
6.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2546
7.ระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ

2. บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ
1. บทบำทหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 37 วรรค 2
ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1) เป็นผู้บังดับบัญชำข้ำรำชกำรสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงและแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรของกระทรวง
3) ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่น ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นกำหนดอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรไว้เป็น
กำรเฉพำะกำรใช้อำนำจ และกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยตังกล่ำวให้คำนึงถึงนโยบำยที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดหรืออนุมัติแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของ
2. บทบำทหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำตรำ 24
ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำหนดให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้บริหำรรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอำนำจหน้ำที่
1) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นอำนำจและหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขต ตำมที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบหมำย
2) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้งและกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำน
กำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4) จัดทำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ

2. บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ (ต่อ)

5) จัดทำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6) จัดทำมำตรฐำนคุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขั้นต่ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนสำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดทำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือ ตำมที่ ก.ค.ศ.
มอบหมำย
3. หน้ำที่เป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร เลขำนุกำรในคณะกรรมกำรต่ำงๆ
4. อำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย (คำสั่งให้ปฏิบัติรำชกำรแทน) และตำมกฎหมำยอื่น

บทบำทหน้ำทีข่ องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน

1. อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
1) จัดรูปแบบกำรศึกษำ มำตรำ 15
2) จัดกระบวนกำรศึกษำ มำตรำ 24-30
3) บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน มำตรำ 39
4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มำตรำ 40
5) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 48-50
6) ปกครองดูแลบำรุงรักษำทรัพย์สินของรำชกำร มำตรำ 59
7) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มำตรำ 65-66
2. อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545
1) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
3) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบที่เหมำะสม มำตรำ 12
4) ดำเนินกำรอื่นๆตำมกฎหมำยกำหนด
3. อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 2546 (มำตรำ 39)
1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ
3) ประสำนระดมทรัพยำกร
4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ
5) จัดทำรำยงำนประจำปีต่อกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6) อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒิบัตร
7) อื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย

บทบำทหน้ำทีข่ องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ต่อ)
8) ตำมที่ได้รับกำรกระจำย มอบอำนำจ (ปฏิบัติรำชกำรแทน) มำตรำ 44-45
- ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนถึง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
- ผู้อำนวยกำรสำนักฯในกรม ถึงผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ถึงผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
4. อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งส่วนรำชกำรใน
สถำนศึกษำ 2546
1) วิเครำะห์ จัดทำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ
2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป
4) แต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะทำงำนต่ำงๆ
5. อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547
1) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล มำตรำ 27(1)
2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรำ 27 (2)
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร มำตรำ 27(3)
4) จัดทำมำตรฐำนภำระงำนครู มำตรำ 27 (4)
5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู มำตรำ 27 (5)
6) ปฏิบัติหน้ำที่ตำม อ.ก.ค.ศ มำตรำ 27 (6)
7) สั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ
มำตรำ 49
8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร มำตรำ 53( 4)
9) สั่งข้ำรำชกำรครูที่ทดลองปฏิบัติรำชกำรออก มำตรำ 56 วรรคสอง
10) สั่งให้ข้ำรำชกำรครูพ้นทดลองงำนต่อไป มำตรำ 56 วรรคสอง
11) สั่งข้ำรำชกำรครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ มำตรำ 64

บทบำทหน้ำทีข่ องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ต่อ)
12) สั่งให้ข้ำรำชกำรครูรักษำกำรในตำแหน่ง (ตำแหน่งว่ำง) มำตรำ 68
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู มำตรำ 73
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น มำตรำ 75
15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ
ระเบียบแบบแผนฯมำตรำ 78
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มำตรำ 79
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน มำตรำ 81
18) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด มำตรำ 82
19) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ มำตรำ 95-98
20) อนุญำต ยับยั้งกำรลำออก มำตรำ 108
21) สั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เลื่อมใสกำรปกครองฯ มำตรำ 110(4)
22) สั่งให้ข้ำรำชกำรครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำงๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง
ไร้ประสิทธิภำพ จำคุก
6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 กำหนด
บทบำทหน้ำที่ของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้
1) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ
2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดี
3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4) ยุบ รวม เลิกล้ม โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สิน โอน จำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
5) โรงเรียนมีอำนำจปกครอง ดูแล บำรุง รักษำ ใช้ จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้ แต่จำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ คณะกรรมกำรโรงเรียนต้องเห็นชอบและรำยงำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

บทบำทหน้ำทีข่ องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ต่อ)
6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อำนำจที่เลขำ
กพฐ. มอบหรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมอบตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ยกเว้นเงินเดือน
7) จัดทำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนดและทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศทำหลักฐำนกำรรับ บัญชีรับจ่ำย รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำทุกสิ้นปีงบประมำณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลไปยัง กพฐ.
7. อำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ เช่น
1) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548
2) กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ
3) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548
4) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรกำหนดเวลำทำงำนและวันหยุดรำชกำรของ
สถำนศึกษำ พ.ศ.2547
5) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.2547
6) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547
7) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ.2547
8) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษำ
พ.ศ.2547
9) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ
พ.ศ.2547
10) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547
11) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ (ฉ.2)
พ.ศ.2547

บทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

1. อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38
ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สถำนศึ ก ษำ ให้ ก ำกั บ และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กำรของสถำนศึ ก ษำ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มำตรำ 40
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2. อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 26
ของพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สถำนศึก ษำเกี่ย วกับ กำรบริหำรบุคคล สำหรับข้ ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึ กษำ
ดังต่อไปนี้
1) กำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยกฎระเบียบ
ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนด
2) เสนอควำมคิดต้องกำรจำนวน และอัตรำตำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ
3) ให้ควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูแ ละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ
4) ปฏิ บัติห น้ำที่อื่ นตำมที่ บัญ ญัติไ ว้ใ นพระรำชบัญญั ตินี้ กฎหมำยอื่ น หรื อ ตำมที่
อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบหมำย

