
 

                           บทบาทอำนาจหน้าท่ีของโรงเรียนครบรุีวิทยา 
                สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
 
 
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณา
ความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของโรงเรียน ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

       บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 
2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 

 

  
                     ภาระหน้าท่ีการบริหารงานในโรงเรยีน 4 ฝ่าย 

   ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ( ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดงัต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื้นฐานพิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป   ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในอำนาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” 

     1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อยา่งด้วยกันคือ 

1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 



1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ  
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
1.16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อยา่งด้วยกันคือ 

2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรอื 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
2.11 การวางแผนพัสดุ 
2.12 การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณ 
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
2.14 การจัดหาพัสดุ 
2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
2.19 การนำเงินส่งคลัง 
2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 
2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 
 
 
 



3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 

3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคล 
3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.6 การลาทุกประเภท 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
3.12 การออกจากราชการ 
3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
3 .14 จัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายวาด้วยการนั้น 
 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4.8 การดำเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
4.10 การจัดทำสามะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือิเล็กสถานศึกษา 
4.13 การประสานัการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.15 การทัศนศึกษา 



4.16งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
4.18 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานัการจัดการศึกษาของ บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน 
สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
4.19งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 


