
บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามคัคี 
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

------------------------------------------------------ 
1. จดัท ำนโยบำย แผนพฒันำกำรศึกษำ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร  
2. จดัตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใชจ่้ำยงบประมำณ  
3. พฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ ใชห้ลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศกัรำช 2551  
4. จดักำรเรียนกำรสอน จดัสภำพแวดลอ้ม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพฒันำตนเองของ
ผูเ้รียน  
5. ออกระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
6. ก ำกบั ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพฒันำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินยักบัครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใชแ้ละจดัหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นรำชพสัดุและทรัพยสิ์นอ่ืนๆตำมระเบียบท่ีระ
ทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  
8. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและใหค้วำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
9. ส่งเสริมควำมเขม้แขง็ในชุมชน และสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัสถำบนัอ่ืนๆในชุมชนและทอ้งถ่ิน  
10. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดให ้ 
 
 
 
 
 
 



ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย  
ตำมกฎกระทรวงซ่ึงก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจดั
กำรศึกษำ พ.ศ. 2550 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตร ำ 5 และมำตรำ 39 วรรคสองแห่ง
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งช ำติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติักำรศึกษำ
แห่งช ำติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545)รัฐมนตรีวำ่ก ำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  
“ให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพจิารณา  
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน  
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเร่ือง
ดังต่อไปนี ้” 
 



1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภำระหนำ้ท่ี 17 อยำ่งดว้ยกนัคือ  
1.1 กำรพฒันำหรือกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรใหค้วำมเห็นกำรพฒันำสำระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
1.2 กำรวำงแผนงำนดำ้นวชิำกำร  
1.3 กำรจดักำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ  
1.4 กำรพฒันำหลกัสูตรของสถำนศึกษำ 
1.5 กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้  
1.6 กำรวดัผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  
1.7 กำรวิจยัเพื่อพฒันำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
1.8 กำรพฒันำและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  
1.9 กำรนิเทศกำรศึกษำ 
1.10 กำรแนะแนว  
1.11 กำรพฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1.12 กำรส่งเสริมชุมชนใหมี้ควำมเขม้แขง็ทำงวิชำกำร  
1.13 กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพฒันำวิชำกำรกบัสถำนศึกษำและองคก์รอ่ืน  
1.14 กำรส่งเสริมและสนบัสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงำนสถำน
ประกอบกำร และสถำบนัอ่ืนท่ีจดักำรศึกษำ  
1.15 กำรจดัท ำระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังำนดำ้นวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
1.16 กำรคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถำนศึกษำ 
1.17 กำรพฒันำและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภำระหนำ้ท่ี 22 อยำ่งดว้ยกนัคือ  
2.1 กำรจดัท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แลว้แต่กรณี  
2.2 กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรใชจ่้ำยเงินตำมท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมำณจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง  
2.3 กำรอนุมติักำรใชจ่้ำยงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร  
2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ  
2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชง้บประมำณ  
2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชผ้ลผลิตจำกงบประมำณ  
2.8 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
2.9 กำรปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยเก่ียวกบักองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
2.10 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  
2.11 กำรวำงแผนพสัดุ 2.12 กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลกัษณะเฉพำะของครุภณัฑ ์
หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใชเ้งินงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแลว้แต่กรณี  
2.12 กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลกัษณะเฉพำะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใชเ้งิน
งบประมำณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนแลว้แต่กรณี  
2.13 กำรพฒันำระบบขอ้มูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจดัท ำและจดัห ำพสัดุ  
2.14 กำรจดัห ำพสัดุ  
2.15 กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพสัดุ  
2.16 กำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์น  
2.17 กำรเบิกเงินจำกคลงั  
2.18 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน  
2.19 กำรน ำเงินส่งคลงั  
2.20 กำรจดัท ำบญัชีกำรเงิน  
2.21 กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน  
2.22 กำรจดัท ำหรือจดัห ำแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรำยงำน  



3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภำระหนำ้ท่ี 20 อยำ่งดว้ยกนัคือ  
3.1 กำรวำงแผนอตัรำก ำลงั  
3.2 กำรจดัสรรอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำรครูและบุคล  
3.5 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเล่ือนขั้นเงินเดือน  
3.6 กำรลำทุกประเภท  
3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน  
3.8 กำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำรลงโทษ  
3.9 กำรสั่งพกัรำชกำรและกำรสั่งใหอ้อกจำกรำชกำรไวก่้อน  
3.10 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำรลงโทษ  
3.11 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข ์ 
3.12 กำรออกจำกรำชกำร  
3.13 กำรจดัระบบและกำรจดัท ำทะเบียนประวติั  
3 .14 จดัท ำบญัชีรำยช่ือและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรเสนอขอพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์  
3.15 กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.16 กำรส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  
3.17 กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
3.18 กำรส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับขำ้รำชกำรครูและบุคล ำกรทำงกำรศึกษำ 
3.19 กำรริเร่ิมส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต  
3.20 กำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบัก ำรบริหำรงำน  
บุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น  



4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภำระหนำ้ท่ี 21 อยำ่งดว้ยกนัคือ  
4.1 กำรพฒันำระบบและเครือข่ำยขอ้มูลสำรสนเทศ  
4.2 กำรประสำนงำนและพฒันำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
4.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
4.4 งำนวิจยัเพื่อพฒันำนโยบำยและแผน  
4.5 กำรจดัระบบก ำรบริหำรและพฒันำองคก์ร  
4.6 กำรพฒันำมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน  
4.7 งำนเทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำ 
4.8 กำรด ำเนินงำนธุรกำร  
4.9 กำรดูแลอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดลอ้ม  
4.10 กำรจดัท ำส ำมะโนผูเ้รียน  
4.11 กำรรับนกัเรียน  
4.12 กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองกำรจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ  
4.13 กำรประสำนกำรจดักำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอธัยำศยั  
4.14 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
4.15 กำรทศันศึกษำ 
4.16 งำนกิจกำรนกัเรียน  
4.17 กำรประช ำสัมพนัธ์งำนกำรศึกษำ 
4.18 กำรส่งเสริม สนบัสนุนและประสำนกำรจดักำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงำน
และสถำบนัสังคมอ่ืนท่ีจดักำรศึกษำ  
4.19 งำนประสำนรำชกำรกบัส่วนภูมิภำคและส่วนทอ้งถ่ิน (ท) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน  
4.20 กำรจดัระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน  
4.21 แนวทำงกำรจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรลงโทษนกัเรียน 


