
 



 

 

 

 

 

 

บทบาท และอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่
ดังนี้ 

 ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 ๒. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช่จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
   ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  ๔.จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
  ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกบครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
  ๗. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
  ๘.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 



 
 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี2 พ.ศ.2545 
1.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา39 

(อ านาจหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา) 
1.3 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.4 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ2542 มาตรา 39 วรรคสอง) 
1.5 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา2546(ออกตามพ.ศ. ม.35 พ.ร.บ. บริหาร ศธ.) 
1.6 กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 
1.7 ระเบียบกฎหมายอื่นๆ 
 

2. บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
2.1 จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 
2.2 จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.3 พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 
2.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
2.5 ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
2.6 ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ 
2.7 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.8 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
- จัดรูปแบบการศึกษา (ม.15) 
- จัดกระบวนการการศึกษา (ม24.-30) 
- บริหารจัดการศึกษา4ด้าน (ม.39) 
- เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา (ม.40) 
- จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ม.48-50) 
- ปกครองดูแลบ ารุงทรัพย์สินฯ (ม.59)  
- พัฒนาบุคลากร นักเรียน ด้านเทคโนโลยีฯ (ม.65-66) 
 

2. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
- ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6  
- เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
- จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม (ม.12) 
- ด าเนินการอื่นๆตามกฎหมายก าหนด 



 
 
 
 
 

3. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
(มาตรา 39) 

- เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
- บริหารกิจการสถานศึกษา 
- ประสาน ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
- เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
- จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
- อนุมัติประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร 
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
 

4. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการใน 
สถานศึกษา พ.ศ.2546 

- วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษา 
- วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
- เสนอขอจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไป 
- แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคณะท างานต่างๆ 
 

5. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
1. ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล มาตรา27 
2. พิจารณาความดีความชอบ มาตรา27 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคลกรมาตรา27 
4. จัดท ามาตรฐานภาระงานครู มาตรา27 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานครู มาตรา27 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ/.กรรมการสถานศึกษามอบหมาย.ค.. มาตรา27 
7. ส่ังให้ข้าราชการครูออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา49  
8. ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษามาตรา53  
9. ส่งครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออกมาตรา56 
10. ส่ังให้ครูพ้นทอลองปฏิบัติราชการต่อไป56วรรคมาตรา2 
11. ส่ังให้ครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้าตามมติ อ.ก.ค.ศ. มาตรา64  
12. ส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูมาตรา73  
13. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่นมาตรา75  
14. แจ้งการงานครู เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพมาตรา 78 
15. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมาตรา79  
16. ส่งเสริม สนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานมาตรา81 
17. รักษาวินัย อย่างเคร่งครัดมาตรา82 
18. เสริมสร้าง พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชามาตรา 95,98 
19. อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก มาตรา108 



 
 
 
 
20. ส่ังต้ังแต่งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสในการปกครองมาตรา110  
21. ส่ังให้ครูออกจากราชการในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก 
 

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถานศึกษาดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนนิติบุคคลสถานศึกษา 
2. นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้ง ส แต่งต้ัง 

ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี 
3. การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การยุบ รวม เลิกล้มโรงเรียน ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน โอน จ าหน่าย ตามหลักเกณฑ์ สพฐ.ก าหนด 
5. ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ ตามความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. บริหารจัดการงบประมาณ ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีเลขาฯ กพฐ. มอบหมาย 
7. จัดท าระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.ก าหนด 
 

7.อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่นๆ เช่น 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548  
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547  
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547  
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาอบรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2547 
ฯลฯ 


