
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อํานาจหน้าที่ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2)  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 

 3) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ. 2553 
 4) พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2543 
 5) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 6) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 7) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 8) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 9) พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 
 10) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 
 11) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
 12) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ 
 
2. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 4) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรยีน 
 5) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
 6) กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของโรงเรียนท้ังท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ ตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
 8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
 10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ 
 
3. ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 5 ฝ่าย 

  ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเต ิมโดยพระราชบ ัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที ่  2 พ.ศ.2545) ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้าน
งบประมาณ ด้าน การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ี 17 อย่างด้วยกันคือ 

 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  

 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

 1.9 การนิเทศการศึกษา  

 1.10 การแนะแนว  

 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  

 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  

 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  

 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  

 1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าท่ี 22 อย่างด้วยกันคือ 

 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  

 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

 2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  

 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  

 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  

 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

 2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  

 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 2.11 การวางแผนพัสดุ 

 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน 
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ  

 2.14 การจัดหาพัสดุ  

 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ  

 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

 2.17 การเบิกเงินจากคลัง  

 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

 2.19 การนําเงินส่งคลัง  

 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน  

 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

 

 

 



3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ี 20 อย่างด้วยกันคือ 

 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง  

 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  

 3.4 การเปล่ียนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  

 3.6 การลาทุกประเภท  

 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

 3.9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

 3.12 การออกจากราชการ  

 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  

 3.14 จัดทําบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  

 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

 

 

 

 

 



4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าท่ี 15 อย่างด้วยกันคือ 

 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

 4.8 การดําเนินงานธุรการ  

 4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

 4.10 งานอนามัยโรงเรียน 

          4.11 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

 4.12 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  

 4.13 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 4.14 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 4.15 การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

 5. ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน  มี ภาระหน้าท่ี 15 อย่างด้วยกันคือ 

 5.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

 5.3 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 

 5.4 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 5.5 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บา้น และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การพนัน ส่ือลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดีของนักเรียน  

 5.6 พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 

 5.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ 
 5.8 งานแนะแนว 
 5.9 งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 5.10 งานส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 



 5.11 ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา  
 5.12 การดำเนินการบริหารงานปกครองนักเรียน  
 5.13 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน 
 5.14 งานเย่ียมบ้านนักเรียน 
 5.15 งานเครือข่ายและประชุมผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 


