
อ ำนำจหน้ำที่ของโรงเรียนวังม่วงพิทยำคม 

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าท่ีตามความในมาตรา  ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๓7แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม และตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับ  ท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้  

มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประสานและ 
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา  

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ก าหนดให้โรงเรียนวังมว่งพิทยาคม มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  
(๑) อ านาจหน้าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา         

ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน              
(๒) อ านาจหน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม       
พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น         

๒. วิเคราะห์จัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในโรงเรียน 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

๓. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร  
๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๕. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในโรงเรียน  
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ( รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

การจัด และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประมินผลสถานศึกษาในโรงเรียน  
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง 



ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ท่ี จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในโรงเรียน  

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  
๑๐.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

๑๑.ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๒.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในโรงเรียนท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีมอบหมาย  

โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ไว้ดังต่อไปนี้  
(๑) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
(๒) กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
(๓) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(๔) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
(๑) กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

๑. ควบคุม ติดตาม วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในฝ่าย 
๒. ควบคุม ดูแล ติดตาม วัดประเมินผลและรับผิดชอบภาระงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
๓. รับผิดชอบการบริหารวิชาการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงานบริหารวิชาการต่อหน้าหัวหน้าสถานศึกษา 
๕. เป็นคณะกรรมการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน 
๖. จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รวมท้ังจัดให้มีการนิเทศงานอย่างสม่ าเสมอ 
๗. ประสานการด าเนินงานกับฝ่ายหรืองานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ฝ่าย 
๘. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของฝ่ายต่อสถานศึกษาและสาธารณะ วิเคราะห์ วางแผน  และปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
๙. จัดระบบสารสนเทศของฝ่ายให้เป็นระเบียบเอื้อต่อการปรับปรุงพัฒนางาน 
๑๐. เสนอขอให้โรงเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง/ยืม/เช่าพัสดุ ให้ฝ่ายตามความต้องการ และความจ าเป็นของฝ่าย 
๑๑. ช่วยปฏิบัติงานอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นงานวิชาการท่ียังไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของฝ่าย
บริหารวิชาการ 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  



 (๒) กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
๑. ควบคุมดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒. ควบคุมดูแล ติดตาม ประเมินผลและรับผิดชอบภาระงานในฝ่ายบริหารทั่วไป 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 

๔. จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๕. ประสานการด าเนินงานกับฝ่ายงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่าย 

๖. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของฝ่ายและสถานศึกษาต่อสาธารณะ 

๗. วิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

๘. จัดระบบสารสนเทศของฝ่ายให้เป็นระเบียบ  เอื้อต่อการปรับปรุงพัฒนางาน 

๙. ช่วยปฏิบัติงานอื่นใดท่ีมีลักษณะงานบริหารทั่วไป ท่ียังไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นหน้าท่ีของฝ่าย

บริหารงานท่ัวไป 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

(๓) กลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
๑. ควบคุม ดูแล ติดตาม วัดประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย 

๒. ควบคุม ดูแล ติดตาม วัดประเมินผลและรับผิดชอบภาระงานในฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๓. เป็นคณะกรรมการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน 

๔. จัดให้มีการประชุมฝ่าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๕. ประสานการด าเนินงานกับฝ่ายหรืองานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของฝ่ายต่อสถานศึกษาและสาธารณะ 

๗. วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

๘. สรุปรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

๙. ช่วยปฏิบัติงานอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นงานบุคคล 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

(๓) ฝ่ำยแผนและบริหำรงำนงบประมำณ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
๑. วิเคราะห์สภาพความต้องการ ปัญหาความจ าเป็นนโยบายเพื่อน ามาบูรณาการในการจัดท าแผนหรือออกแบบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ 



๒. จัดท า ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
เผยแพร่การด าเนินงานตามแผนและข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะ 
๓. ควบคุม ดูแล ติดตาม วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและรับผิดชอบภาระงานในฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
๔. จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าท่ีของฝ่าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๕. ประสานงานด าเนินงานกับฝ่ายหรืองานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ฝ่าย 
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของฝ่ายต่อสถานศึกษาสาธารณะ 
๗. วิเคราะห์  วางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
๘. เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียน 
๙. ช่วยเหลือปฏิบัติงานอื่นใด ท่ีมีลักษณะเป็นงานด้านงบประมาณท่ียังไม่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็น
หน้าท่ีของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 


