บทบาทและอานาจหน้าทีข่ องโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร
2. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดขอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
4. จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และส่งเสริมกระบวนกำร เรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6. กำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำ ควำมดีควำม
ขอบ กำรพัฒนำ และกำรดำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้และจัดหำผลประโยชน์จำก ทรัพย์สินของ
โรงเรียน ทั้งที่เป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆตำมระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำก หน่วยงำน
ภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในขุมซน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่น ๆในขุมซนและห้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมที่กฎหมำยกำหนดให้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
2) พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ) มำตรำ 39 (อำนำจหน้ำที่ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ)
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2547 (ออกตำม ม.34
วรรคสี่ ของ พรบ.บริหำรศธ.)
4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ (ออกตำมม.39 วรรคสอง
พรบ.กศ แห่งชำติ 2542)
5) ระเบียบ ศธ.ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม ม.35 พรบ.บริหำร ศธ.)
6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน พ.ศ. 2546
7) ระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

จัดทำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร บุคคล งบประมำณ บริหำรทั่วไป
จัดตั้ง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
พัฒนำหลักสูตร /จัดกำรเรียนกำรสอน
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ แนวปฏิบัติ
กำกับ ติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนโครงกำร
ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษำทรัพย์สินฯ
จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 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) ปกครองดูแลบำรุงรักษำทรัพย์สินฯ ม. 59
7) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. 65-66
2. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียน ม.6
2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
3) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12
4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมกฎหมำยกำหนด
3. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)
1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศึกษำ
2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ
3) ประสำนระดมทรัพยำกร
4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ
5) จัดทำรำยงำนประจำปีต่อ กก.เขตพื้นที่

6) อนุมัติประกำศนิยบัตร วุฒิบัตร
7) อื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย
8) ตำมที่ได้รับกำรกระจำย มอบอำนำจ(ปฏิบัติรำชกำรแทน) ม.44-45 ปลัดศธ. เลขำฯ ถึง ผอ. สถำนศึกษำ ผอ.สำนักฯ
ในกรม ถึง ผอ.สถำนศึกษำ ผอ.ลพท. ถึง ผอ.สถำนศึกษำ
4. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราฃการในสถานศึกษา 2546
1) วิเครำะห์ จัดทำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ
2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป
4) แต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะทำงำนต่ำง ๆ
5. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.27(1)
2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2)
3) ส่งเสริมสนับสถำบันพัฒนำบุคลำกร ม.27(3)
4) จัดทำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4)
5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู ม.27(5)
6) ปฏิบัติหน้ำที่ตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6)
7) สั่งให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ ม.49
8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร ม.53(4)
9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติรำชกำรออก ม.56 วรรคสอง
10) สั่งให้ครูพ้นทดลองทำงำนต่อไป ม.56 วรรคสอง
11) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเช้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64
12) สั่งให้ครูรักษำกำรในตำแหน่ง (ตำแหน่งว่ำง) ม.68
13) สั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนช้ำรำชกำรครู ม.73
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดืเด่น ม.75
15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.8
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ม.79
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน ม.81
18) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด ม.82
19) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ม.95 98
20) อนุญำต ยับยั้งอนุญำตลำออก ม.108
21) สั่งแต่งตั้ง กรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)
22) สั่งให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำง ๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง ไร้ประสิทธิภำพ จำคุก

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ขั้น พื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลสังกัด ลพท. พ.ศ.2546 กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
1) ผู้อำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ
2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำน ลพท. แจ้งลพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดขอบดำเนินคดี
3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4) ยุบ รวม เลิก รร. ลพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ลพฐ.กำหนด
5) โรงเรียนมีอำนำจปกครอง ดูแล บำรุง รักษำใช้จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่ จำหน่ำยอลังหำริ
มทรัพย์ กรรมกำรสถำนศึกษำชั้นพื้นฐำนโรงเรียน.ต้องเห็นขอบ รำยงำนลพท.
6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อำนำจที่เลขำ กพฐ.มอบ หรือ ผอ.
ลพท.มอบตำมหลักเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนด ยกเว้นเงินเดือน
7) จัด,ทำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมระเบียบ ลพฐ.กำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศทำหลักฐำนกำรรับบัญชีรับ- จ่ำยฯ
รำยงำน ผอ.ลพท.ทุกลิ้นปีงบประมำณ ผอ.ลพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. โดยเร็ว
7. อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เซ่น
1.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548
2.กฎกระทรวง ว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำร
3. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548
4. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรกำหนดเวลำทำงำนและจันหยุดรำชกำรของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547
5. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรซักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.2547
6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งซื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547
7. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. 2547
8. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรแกไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษำ 2547 9ระเบีย'บกระ'ทรวง
ศึกษำธิกำร ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547
10. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547
11.ระเปียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ 'ฝืกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ระเปียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำที่ 38 ชองพระรำชบัญญัติ ระเปียบบริ
หำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ชองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้กำกับและ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรชอง
สถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับ มำตรำ 40 ชองพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และแกไชเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545 2. อำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ มำตรำที่ 26 ชองพระรำชบัญญัติระเปียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ ชองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล สำหรับ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ ดังต่อไปนี้

1) กำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเปียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่ ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนด
2) เส'นอควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรจำนวนและอัตรำตำแหน่งชองข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง ศึกษำใน
สถำนศึกษำเพื่อเสนอ เขตพื้นที่กำรศึกษำและ กศจ.พิจำรณำ
3) ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลชองข้ำรำชกำรครูและบุคำกรทำงกำรศึกษำใน สถำนศึกษำ
ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ
4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไวิในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือตำมที่ ก.ค.ศ.และหรือ กศจ. เขต
พื้นที่กำรศึกษำมอบหมำย

