│ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาตนเองของผูเรียน
5. ออกระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา
ความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของโรงเรียน ทั้งที่เปนราชพัสดุและทรัพยสินอื่นๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
8. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและทองถิ่น
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ไดรับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดใหกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39
(อำนาจหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา)
3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547
(ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พ.ร.บ. บริหาร ศธ.)
4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา ม.39 วรรคสอง
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
5) ระเบียบ ศธ. วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พ.ร.บ.บริหาร ศธ.)
6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑว ิธ ีการสรรหากรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
7) ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ

1

│ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
2. จัดตั้ง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน
4.ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงานโครงการ
6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ
7. จัดระบบประการคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ
บทบาทหนาที่ของผูอำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15
2) จัดกระบวนศึกษา ม.24-30
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม.39
4) เปนคณะกรรมการศึกษา ม.40
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.48-50
6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ ม.59
7) พัฒนาบุคลากรนักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม.65-66
2. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6
2) เปนเจาพนักงานเจาหนาที่
3) จากการศึกษาเด็กบกพรอง พิการดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12
4) ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
3. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)
1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2) บริหารกิจการสถานศึกษา
3) ประสานระดมทรัพยากร
4) เปนผูแทนสถานศึกษา
5) จัดทำรายงานประจำป กก.เขตพื้นที่
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร
7) อื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย
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8. ตามที่ไดรับการกระจายมอบอำนาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 ปลัด ศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สำนักฯ ในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สพท. ถึง ผอ. สถานศึกษา
4. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม กฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546
1) วิเคราะห จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
3) เสนอขอจัดตั้งงานอุดหนุนทั่วไป
4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานตางๆ
5. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)
3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)
4) จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5.)
6) ปฏิบัติหนาที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.ร.ร.มอบหมาย ม.27(6.)
7) สั่งใหครูออกราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49
8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53(4)
9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง
10) สั่งใหครูพนทดลองทำงานตอไป ม.56 วรรคสอง
11) สั่งครูที่ออกไปแลวกลับเขามาตามมติ อ.ก.ค.ศ ม.64
12) สั่งใหครูรักษาการในตำแหนง (ตำแหนงวาง) ม.68
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ม.73
14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75
15) แจงภาระงาน เกณฑประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.8
16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ม.79
17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81
18) รักษาวินัยอยางเครงครัด ม.82
19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98
20) อนุญาตยับยั้ง อนุญาตลาออก ม.108
21) สั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน กรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)
22) สั่งใหครูออกราชการ ในกรณีตางๆ เชน เจ็บปวย ยุบตำแหนง ไรประสิทธิภาพ จำคุก
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6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ. 2546 กำหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1) ผูอำนวยการฯ เปนผูแทนนิติบุคคลสถานศึกษา
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจง สพฐ. แตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินคดี
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) ยุบ รวม เลิก ร.ร. สพท. ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จำหนายตามหลักเกณฑ สพฐ. กำหนด
5) โรงเรี ย นมี อ ำนาจปกครอง ดู แ ล บำรุ ง รั ก ษา ใช จั ด หาผลประโยชน จ ากทรั พ ย ส ิ น ที ่ ม ีผ ู  อ ุ ท ิ ศให
แตจำหนายอสังหาริมทรัพยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงาน สพท.
6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงินอำนาจที่เลขา กพฐ.มอบหรือ ผอ.สพท.
มอบตามหลักเกณฑที่ สพฐ.กำหนด ยกเวนเงินเดือน
7) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบ สพฐ.กำหนด และทรัพยสินผูอุทิศฯ ทำหลักฐานการรับบัญชี
รับจายฯ รายงาน ผอ.สพท. ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท. ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.โดยเร็ว
7. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เชน
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
2) กฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ
พ.ศ. 2548
4) ระเบี ย บกระทรวงศึ กษาธิ การว า ด ว ยการกำหนดเวลาทำงานและวัน หยุดราชการของสถานศึกษา
พ.ศ. 2547
5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2547
9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2547
11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2547
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อำนาจหน า ที ่ ต าม พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มาตราที ่ 38
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาให ก ำกั บ และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การของสถานศึ ก ษา ซึ ้ ง สอดคล อ งกั บ มาตรา 40
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
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│ บทบาทและอำนาจหนาที่ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

2. อำนาจหน า ที ่ ต าม พ.ร.บ.ระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มาตราที ่ 26
ของพระราชบั ญ ญั ต ิ แ ละระเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได ก ำหนดอำนาจหน า ที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ดังตอไปนี้
1) กำกับดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กศจ. และเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
2) เสนอความคิดเห็นความตองการจำนวนและอั ตราตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ เขตพื้นที่การศึกษาและ กศจ.พิจารณา
3) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. และหรือ
กศจ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
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