
บทบาทอาํนาจหน้าทีข่องโรงเรียนบ้านป่าแดง 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

........................................................... 

1. จดัทาํนโยบาย แผนพฒันาการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานกังาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

2. จดัตั้งงบประมาณ และรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณ  

3. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ใชห้ลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

4. จดัการเรียนการสอน จดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม กระบวนการ

เรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาตนเองของผูเ้รียน  

5. ออกระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆรวมทั้งระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษา  

6. กาํกบั ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนการ พิจารณา

ความดีความชอบ การพฒันา และการดาํเนินงานทางวนิยักบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์จาก 

ทรัพยสิ์นของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพสัดุและทรัพยสิ์นอ่ืนๆตามระเบียบท่ีระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  

8. จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ การศึกษาจาก 

หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

9. ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนๆในชุมชนและทอ้งถ่ิน  

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายใน หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายกาํหนดให ้ 

 

  



ภาระหน้าทีก่ารบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

ตามกฎกระทรวงซ่ึงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 

2550 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 

2542 (ซ่ึ งแก้ไข เพิ่ม เ ติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ท่ี  2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

“ให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ดาํเนินการ 

กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาในดา้นวชิาการดา้นงบประมาณ ดา้น การบริหารงานบุคคล  และ

ดา้นการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ สถานศึกษาใน

อาํนาจหนา้ท่ีของตน แลว้แต่กรณีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี”  

1. ด้านการบริหารงานวชิาการ มีภาระหนา้ท่ี 17 อยา่งดว้ยกนัคือ  

1.1 การพฒันาหรือการดาํเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

1.2 การวางแผนงานดา้นวชิาการ  

1.3 การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

1.4 การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  

1.5 การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

1.6 การวดัผล ประเมินผลและดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

1.7 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

1.8 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  

1.9 การนิเทศการศึกษา  

1.10 การแนะแนว  

1.11 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

1.12 การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ  

1.13 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  

1.14 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานสถาน ประกอบการ 

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  

1.15 การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา  



1.16 การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา  

1.17 การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

  



2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหนา้ท่ี 22 อยา่งดว้ยกนัคือ  

2.1 การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณ  

2.2 การจดัทาํแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2.3 การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  

2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ  

2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ  

2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

2.9 การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา  

2.10 การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

2.11 การวางแผนพสัดุ  

2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน 

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้แต่ 

กรณี  

2.13 การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัทาํและจดัหาพสัดุ  

2.14 การจดัหาพสัดุ  

2.15 การควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ  

2.16 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น  

2.17 การเบิกเงินจากคลงั  

2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

2.19 การนาํเงินส่งคลงั  

2.20 การจดัทาํบญัชีการเงิน  

2.21 การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน  

2.22 การจดัทาํหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน  



3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหนา้ท่ี 18 อยา่งดว้ยกนัคือ  

3.1 การวางแผนอตัรากาํลงั  

3.2 การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคล  

3.3 การดาํเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน  

3.4 การลาทุกประเภท  

3.5 การประเมินผลการปฏิบติังาน  

3.6 การดาํเนินการทางวนิยัและการลงโทษ  

3.7 การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  

3.8 การรายงานการดาํเนินการทางวนิยัและการลงโทษ  

3.9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 

3.10 การออกจากราชการ  

3.11 การจดัระบบและการจดัทาํทะเบียนประวติั  

3.12 จดัทาํบญัชีรายช่ือและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

3.13 การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.14 การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  

3.15 การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

3.16 การส่งเสริมวนิยั คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.17 การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  

3.18 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน บุคคล

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  

  



4. ด้านการบริหารงานทัว่ไป มีภาระหนา้ท่ี 21 อยา่งดว้ยกนัคือ  

4.1 การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  

4.2 การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา  

4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

4.4 งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน  

4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร  

4.6 การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน  

4.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

4.8 การดาํเนินงานธุรการ  

4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  

4.10 การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน  

4.11 การรับนกัเรียน  

4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

4.13 การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  

4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

4.15 การทศันศึกษา  

4.16 งานกิจการนกัเรียน  

4.17 การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  

4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 

สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  

4.19 งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน การรายงานผลการปฏิบติังาน  

4.20 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

4.21 แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 


