
บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนสายน  าทพิย์  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------ 
 

            1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 
            2. จัดต้ังงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
            3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
            4. จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน 
           5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
           6. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมท้ังปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของโรงเรียน ท้ังท่ีเป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตำมระเบียบท่ีระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 
           8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
         10. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ 
 

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 
ตำมกฎกระทรวงซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

พ.ศ. 2550 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 39 วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานพิจารณา 
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน 
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษา ส านักงาน 

เขตพื นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเร่ืองดังต่อไปนี ” 
 
 
 



1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภำระหน้ำท่ี 17 อย่ำงด้วยกันคือ 
1.1 กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใหค้วำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
1.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
1.4 กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
1.5 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
1.6 กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
1.7 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
1.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9 กำรนิเทศกำรศึกษำ 
1.10 กำรแนะแนว 
1.11 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1.12 กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
1.13 กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น 
1.14 กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำนประกอบกำร 
และสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ 
1.15 กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
1.16 กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ 
1.17 กำรพัฒนำและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภำระหน้ำท่ี22 อย่ำงด้วยกันคือ 
2.1 กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอต้ังงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน แล้วแต่กรณี 
2.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยตรง 
2.3 กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ 
2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
2.8 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
2.9 กำรปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
2.10 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
2.11 กำรวำงแผนพัสดุ 



2.12 กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้เงิน
งบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แล้วแต่กรณี 
2.13 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
2.14 กำรจัดหำพัสดุ 
2.15 กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
2.16 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
2.17 กำรเบิกเงินจำกคลัง 
2.18 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 
2.19 กำรน ำเงินส่งคลัง 
2.20 กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
2.21 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
2.22 กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน 

 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภำระหน้ำท่ี20 อย่ำงด้วยกันคือ 
3.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
3.2 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคล 
3.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3.6 กำรลำทุกประเภท 
3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
3.8 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
3.9 กำรส่ังพักรำชกำรและกำรส่ังให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
3.10 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
3.11 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
3.12 กำรออกจำกรำชกำร 
3.13 กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 
3 .14 จัดท ำบัญชีรำยช่ือและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
3.15 กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.16 กำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.17 กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
3.18 กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.19 กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต 
3.20 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
บุคคลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 



4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภำระหน้ำท่ี 21 อย่ำงด้วยกันคือ 
4.1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
4.2 กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
4.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
4.4 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
4.5 กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
4.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
4.7 งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
4.8 กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
4.9 กำรดูแลอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
4.10 กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
4.11 กำรรับนักเรียน 
4.12 กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ 
4.13 กำรประสำนกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
4.14 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
4.15 กำรทัศนศึกษำ 
4.16 งำนกิจกำรนักเรียน 
4.17 กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
4.18 กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและ
สถำบันสังคมอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ 
4.19 งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (ท) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
4.20 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
4.21 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 

 


