
บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชยีงแสนประชานุสาสน์) 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. จัดต้ังงบประมำณ และรับผิดขอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

4.  จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และส่งเสริมกระบวนกำร เรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน 

5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

6. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำ ควำมดีควำม
ขอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำผลประโยชน์จำก ทรัพย์สินของ
โรงเรียน ท้ังท่ีเป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆตำมระเบียบท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำก หน่วยงำน
ภำยนอก รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในขุมซน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่น ๆในขุมซนและห้องถิ่น 

10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 

2) พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ) มำตรำ 39 (อ ำนำจหน้ำท่ีผู้บริหำร
สถำนศึกษำ) 

3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 (ออกตำม ม.34 
วรรคส่ี ของ พรบ.บริหำรศธ.) 

4) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ (ออกตำมม.39 วรรคสอง 
พรบ.กศ แห่งชำติ 2542) 

5) ระเบียบ ศธ.ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม ม.35 พรบ.บริหำร ศธ.) 

6) กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน พ.ศ. 2546 

7) ระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ 



บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรท่ัวไป 

2) จัดต้ัง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

3) พัฒนำหลักสูตร /จัดกำรเรียนกำรสอน 

4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ 

5) ก ำกับ ติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร 

6) ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ 

7) จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

8) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์ 
 

บทบาทหน้าท่ีของผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 

1) จัดรูปแบบกำรศึกษำ ม.15 

2) จัดกระบวนกำรศึกษำ ม. 24-30 

3) บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน ม. 39 

4) เบีนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ม. 40 

5) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ม. 48-50 

6) ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ ม. 59 

7) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 

2. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

1) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียน ม.6 

2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

3) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12 

4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด 

3. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 

1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ 

3) ประสำนระดมทรัพยำกร 

4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ 

5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี 



6) อนุมัติประกำศนิยบัตร วุฒิบัตร 

7) อื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย 

8) ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ(ปฏิบัติรำชกำรแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขำฯ ถึง ผอ. สถำนศึกษำ ผอ.ส ำนักฯ   
ในกรม ถึง ผอ.สถำนศึกษำ ผอ.ลพท. ถึง ผอ.สถำนศึกษำ 

4. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราฃการในสถานศึกษา 2546 

1) วิเครำะห์ จัดท ำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ 

2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 

3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 

4) แต่งต้ังอนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำง ๆ 

5. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

1) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.27(1) 

2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2) 

3) ส่งเสริมสนับสถำบันพัฒนำบุคลำกร ม.27(3) 

4) จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4) 

5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู ม.27(5) 

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

7) ส่ังให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ ม.49 

8) ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร ม.53(4) 

9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติรำชกำรออก ม.56 วรรคสอง 

10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองท ำงำนต่อไป ม.56 วรรคสอง 

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

12) ส่ังให้ครูรักษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) ม.68 

13) ส่ังเล่ือนช้ันเงินเดือนช้ำรำชกำรครู ม.73 

14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดืเด่น ม.75 

15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.8 

16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ม.79 

17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน ม.81 

18) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด ม.82 

19) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ม.95 98 

20) อนุญำต ยับย้ังอนุญำตลำออก ม.108 

21) ส่ังแต่งต้ัง กรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 

22) ส่ังให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำง ๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหน่ง ไร้ประสิทธิภำพ จ ำคุก 



6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ขั้น พื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลสังกัด ลพท. พ.ศ.2546 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ 

2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำน ลพท. แจ้งลพฐ.แต่งต้ังผู้รับผิดขอบด ำเนินคดี 

3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4) ยุบ รวม เลิก รร. ลพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ลพฐ.ก ำหนด 

5) โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำใช้จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ แต่ จ ำหน่ำยอลังหำริ
มทรัพย์ กรรมกำรสถำนศึกษำช้ันพื้นฐำนโรงเรียน.ต้องเห็นขอบ รำยงำนลพท. 

6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อ ำนำจท่ีเลขำ กพฐ.มอบ หรือ ผอ. 

ลพท.มอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก ำหนด ยกเว้นเงินเดือน 

7) จัด,ท ำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมระเบียบ ลพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท ำหลักฐำนกำรรับบัญชีรับ- จ่ำยฯ
รำยงำน ผอ.ลพท.ทุกล้ินปีงบประมำณ ผอ.ลพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. โดยเร็ว 

7. อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เซ่น 
1.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548 
2.กฎกระทรวง ว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำร 
3.   ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 

4. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและจันหยุดรำชกำรของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรซักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรต้ังซื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 

7. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. 2547 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรแกไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษำ 2547 9ระเบีย'บกระ'ทรวง
ศึกษำธิกำร ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
10. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
11.ระเปียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ 'ฝืกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. อ ำนำจหน้ำท่ีตำม พรบ.ระเปียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำท่ี 38 ชองพระรำชบัญญัติ ระเปียบบริ
หำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีชองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ก ำกับและ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรชอง
สถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับ มำตรำ 40 ชองพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และแกไชเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2545 2. อ ำนำจหน้ำท่ีตำม พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ มำตรำท่ี 26 ชองพระรำชบัญญัติระเปียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี ชองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้ 



1) ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเปียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 

2) เส'นอควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งชองข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง ศึกษำใน
สถำนศึกษำเพื่อเสนอ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ กศจ.พิจำรณำ 

3) ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลชองข้ำรำชกำรครูและบุคำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ
ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

4) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีบัญญัติไวิในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือตำมท่ี ก.ค.ศ.และหรือ กศจ. เขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมอบหมำย 


