บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดังนี้
๑. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๓. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และ
งานบริหารทั่วไป
สาหรับบทบาทของสถานศึกษาและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ตาม
พระราชบัญญัติ ดังกล่าว มีดังนี้
บทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านวิชาการ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
1.ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ ความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและท้องถิ่น
2. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศ 2. ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัด
การเรียนการสอนที่เหมาะสม และ ส่งเสริม
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจน เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
3 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
3. รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การ
และรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการ
จัดระบบและการดาเนินการตามระบบ ประกัน
สถานศึกษารับทราบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้านงบประมาณ
1. จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่าย งบประมาณของ 1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ จัดตั้ง และ
สถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
กาหนด
2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ แนวปฏิบัติ 2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ ออกระเบียบ
ฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
การเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด
สถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด

บทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านบริหารงานบุคคล
1. ดาเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
1. ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
และบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ด้านการบริหารทั่วไป
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
1. ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คาปรึกษาในการ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
จัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
2. ดาเนินการและกากับ ติดตาม และประเมินผลงาน 2. รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ตามแผนงาน โครงการของ สถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงาน
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
3. ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา รวมทั้ง ปกครอง
3. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม
ดูแลบารุงรักษา ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จาก
สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ
รวมทั้งปกครองดูแลบารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประกาศ ฯลฯ กาหนด
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามที่
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด
4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ 4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้ คาปรึกษาในการ
ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ใน
ประกาศ ฯลฯ กาหนด
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด

บทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและ สร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ สถานศึกษา
หรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด

บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ คาปรึกษาใน
การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิน่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ สถานศึกษา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนด ให้
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการดาเนินงานของสถานศึกษา ไม่สอดคล้องหรือไม่
ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ นโยบาย ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ
ความเห็นดังกล่าวให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาปฏิบัติให้เป็นตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป

