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บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

------------------------------------------------------  
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน  
 5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา  
 6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน                      
การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามระเบียบทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น  
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้  
 
ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย  
 ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา                  
พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา  
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ                     
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา                        
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้ ” 
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1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ  
 1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 1.9 การนิเทศการศึกษา  
 1.10 การแนะแนว  
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุ่คคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกัน คือ  
 2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
 2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  
 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 2.11 การวางแผนพัสดุ 
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 2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  
 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
 2.14 การจัดหาพัสดุ  
 2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจาหนา่ยพัสดุ  
 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
 2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
 2.19 การน าเงินส่งคลัง  
 2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน  
 2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
 2.22 การจัดท าหรือจัดห าแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ  
 3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  
 3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
 3.6 การลาทุกประเภท  
 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 3.12 การออกจากราชการ  
 3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
 3.14 จัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคล ากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ  
 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขา่ยการศึกษา  
 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 4.8 การด าเนินงานธุรการ  
 4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
 4.11 การรับนักเรียน  
 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 4.15 การทัศนศึกษา  
 4.16 งานกิจการนักเรียน  
 4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 


