การกระจายอานาจหน้าที่ของโรงเรี ยนบ้านซับใหม่
การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คานึ งถึงหลักการดังต่อไปนี้
(๑) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษาสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
และสถาน ศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดาเนิ นการตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๒) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรื อมติคณะรัฐมนตรี ท่ ีเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะกระจายอานาจ
(๓) ความเป็ นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
(๔) ความเป็ นอิสระและความคล่องตัวในการบริ หารและการจัดการศึกษา
(๕) มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน และผูม้ ีสว่ นได้เสียในพื้ นที่
(๖) มุง่ ให้เกิดผลสาเร็ จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอานาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุดเพื่ อให้สถานศึกษานั้นมี
ความเข้มแข็งและความคล่องตัว
(๗) เพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพให้แก่สถานศึกษา

(๘) เพื่ อให้ผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนิ นการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องนั้นๆ โดยตรง

ส่ วนราชการภายในโรงเรี ยนบ้านซับใหม่
๑. กลุม่ บริ หารงานวิชาการ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) การพัฒนาหรื อการดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้ความเห็ นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(3) การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
(6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน
(7) การวิจยั เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(8) การพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้
(9) การนิ เทศการศึกษา
(10) การแนะแนว

(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(12) การส่งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(13) การประสานความร่วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ น
(14) การส่งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่จดั การศึกษา
(15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(16) การคัดเลื อกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื่ อใช้ในสถานศึกษา
(17) การพัฒนาและใช้ส่ ื อเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา

ส่ วนราชการภายในโรงเรี ยนบ้านซับใหม่
๒. กลุม่ บริ หารงานทัว่ ไป มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) การพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริ หารงานการศึกษา
(4) งานวิจยั เพื่ อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(8) การดาเนิ นงานธุ รการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน
(11) การรับนักเรี ยน
(12) การเสนอความเห็ นเกี่ยวกับเรื่ องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรื อเลิกสถานศึ กษา

(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
(16) งานกิจการนักเรี ยน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่งเสริ ม สนับสนุ นและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่ นที่จดั การศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(ท) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรี ยน

ส่ วนราชการภายในโรงเรี ยนบ้านซับใหม่
๓. กลุม่ บริ หารงานบุคคล มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) การวางแผนอัตรากาลัง
(2) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
(4) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(5) การดาเนิ นการเกี่ยวกับการเลื่ อนขัน้ เงินเดื อน
(6) การลาทุกประเภท
(7) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(8) การดาเนิ นการทางวินัยและการลงโทษ
(9) การสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
(10) การรายงานการดาเนิ นการทางวินัยและการลงโทษ
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(12) การออกจากราชการ

(13) การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
(14) การจัดทา บัญชีรายชื่ อและให้ความเห็ นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
(15) การส่งเสริ มการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(16) การส่งเสริ มและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(17) การส่งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(18) การส่งเสริ มวินัย คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
(19) การริ เริ่ มส่งเสริ มการขอรับใบอนุ ญาต
(20) การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การดาเนิ นการ
ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ส่ วนราชการภายในโรงเรี ยนบ้านซับใหม่
๔. กลุม่ บริ หารงานงบประมาณ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณเพื่ อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การหรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน แล้วแต่กรณี
(2) การจัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้จา่ ยเงินตามที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐานโดยตรง
(3) การอนุ มตั ิการใช้จา่ ยงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อการศึกษา
(9) การปฏิบตั ิงานอื่ นใดตามที่ได้รบั มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่ อการศึกษา
(10) การบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(11) การวางแผนพัสดุ

(12) การกาหนดรู ปแบบรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะของครุ ภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่ อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิ การหรื อเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้ นฐานแล้วแต่กรณี
(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่ อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
(14) การจัดหาพัสดุ
(15) การควบคุมดูแล บารุ งรักษาและจาหน่ายพัสดุ
(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(17) การเบิกเงินจากคลัง
(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(19) การนาเงินส่งคลัง
(20) การจัดทาบัญชีการเงิน
(21) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(22) การจัดทาหรื อจัดหาแบบพิมพ์บญ
ั ชี ทะเบียน และรายงาน

