บทบาทอานาจหน้ าที่ของโรงเรียนบ้ านห้ วยไร่ สามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
-----------------------------------------------------1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร
2. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3. พัฒนำหลักสู ตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
4. จัดกำรเรี ยนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรี ยนกำรสอนที่เหมำะสม และส่ งเสริ ม
กระบวนกำรเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ ตลอดจนส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู ้และกำรพัฒนำตนเองของ
ผูเ้ รี ยน
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
6. กำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรดำเนินงำนทำงวินยั กับครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุ งรักษำ ใช้และจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของโรงเรี ยน ทั้งที่เป็ นรำชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตำมระเบียบที่ระ
ทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่ วมมือในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
9. ส่ งเสริ มควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั สถำบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรื อตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมที่กฎหมำย
กำหนดให้

ภาระหน้ าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ าย
ตำมกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำรและกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ. 2550 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 39 วรรคสองแห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิ กำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
“ให้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรื อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ดาเนินการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้ านวิชาการด้ านงบประมาณ ด้ าน
การบริหารงานบุคคล และด้ านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในอานาจหน้ าที่ของตน แล้วแต่ กรณีในเรื่ อง
ดังต่ อไปนี้ ”

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภำระหน้ำที่ 17 อย่ำงด้วยกันคือ
1.1 กำรพัฒนำหรื อกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสู ตรท้องถิ่น
1.2 กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร
1.3 กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในสถำนศึกษำ
1.4 กำรพัฒนำหลักสู ตรของสถำนศึกษำ
1.5 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู ้
1.6 กำรวัดผล ประเมินผล และดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรี ยน
1.7 กำรวิจยั เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
1.8 กำรพัฒนำและส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
1.9 กำรนิเทศกำรศึกษำ
1.10 กำรแนะแนว
1.11 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ
1.12 กำรส่ งเสริ มชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
1.13 กำรประสำนควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น
1.14 กำรส่ งเสริ มและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำน
ประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จดั กำรศึกษำ
1.15 กำรจัดทำระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
1.16 กำรคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ
1.17 กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภำระหน้ำที่ 22 อย่ำงด้วยกันคือ
2.1 กำรจัดทำแผนงบประมำณและคำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
หรื อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แล้วแต่กรณี
2.2 กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรใช้จ่ำยเงินตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง
2.3 กำรอนุมตั ิกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ
2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ
2.8 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
2.9 กำรปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
2.10 กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2.11 กำรวำงแผนพัสดุ 2.12 กำรกำหนดรู ปแบบรำยกำร หรื อคุณลักษณะเฉพำะของครุ ภณ
ั ฑ์
หรื อสิ่ งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรื อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่กรณี
2.12 กำรกำหนดรู ปแบบรำยกำร หรื อคุณลักษณะเฉพำะของครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้ำงที่ใช้เงิน
งบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรื อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนแล้วแต่กรณี
2.13 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดทำและจัดหำพัสดุ
2.14 กำรจัดหำพัสดุ
2.15 กำรควบคุมดูแล บำรุ งรักษำและจำหน่ำยพัสดุ
2.16 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน
2.17 กำรเบิกเงินจำกคลัง
2.18 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน
2.19 กำรนำเงินส่ งคลัง
2.20 กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน
2.21 กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
2.22 กำรจัดทำหรื อจัดหำแบบพิมพ์บญั ชี ทะเบียน และรำยงำน

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภำระหน้ำที่ 20 อย่ำงด้วยกันคือ
3.1 กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
3.2 กำรจัดสรรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครู และบุคล
3.5 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 กำรลำทุกประเภท
3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
3.8 กำรดำเนินกำรทำงวินยั และกำรลงโทษ
3.9 กำรสัง่ พักรำชกำรและกำรสัง่ ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
3.10 กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินยั และกำรลงโทษ
3.11 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
3.12 กำรออกจำกรำชกำร
3.13 กำรจัดระบบและกำรจัดทำทะเบียนประวัติ
3 .14 จัดทำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำน
เครื่ องรำชอิสริ ยำภรณ์
3.15 กำรส่ งเสริ มกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.16 กำรส่ งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 กำรส่ งเสริ มมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
3.18 กำรส่ งเสริ มวินยั คุณธรรมและจริ ยธรรมสำหรับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.19 กำรริ เริ่ มส่ งเสริ มกำรขอรับใบอนุญำต
3.20 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรงำน
บุคคลให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภำระหน้ำที่ 21 อย่ำงด้วยกันคือ
4.1 กำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
4.2 กำรประสำนงำนและพัฒนำเครื อข่ำยกำรศึกษำ
4.3 กำรวำงแผนกำรบริ หำรงำนกำรศึกษำ
4.4 งำนวิจยั เพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน
4.5 กำรจัดระบบกำรบริ หำรและพัฒนำองค์กร
4.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
4.7 งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
4.8 กำรดำเนินงำนธุรกำร
4.9 กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
4.10 กำรจัดทำสำมะโนผูเ้ รี ยน
4.11 กำรรับนักเรี ยน
4.12 กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่ องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรื อเลิกสถำนศึกษำ
4.13 กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย
4.14 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
4.15 กำรทัศนศึกษำ
4.16 งำนกิจกำรนักเรี ยน
4.17 กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ
4.18 กำรส่ งเสริ ม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน
และสถำบันสังคมอื่นที่จดั กำรศึกษำ
4.19 งำนประสำนรำชกำรกับส่ วนภูมิภำคและส่ วนท้องถิ่น (ท) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
4.20 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
4.21 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรี ยน

