อำนำจหน้ำที่ของโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
1. พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนพัฒนา
กระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมี ทักษะในการดารงชีวิตและทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
เพื่อส่งผลให้ผเู้ รียนของโรงเรียนกระสังพิทยา คมเป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล มีคุณธรรมชั้นนา เลิศล้าวิถีพุทธ บน หลักพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพส่งเสริม
ให้ครูมีทักษะ วิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนทุกคนให้ดารงตนตามหลักวิถีพุทธและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย
3. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีพัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตรงตาม
มาตรฐานสากลมีสุข ภาวะและสุนทรียภาพที่ดีเพื่อส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มีคุณธรรมนาวิชาการ รู้หน้าที่ มีจิตอาสา
4. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพือ่ ให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ
พัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
5. จัดระบบการบริหารจัดการ จัดรูปแบบการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบนิเทศติดตาม ควบคุม กากับการประเมินผลการดาเนินงาน และกระจาย
อานาจสู่หน่วยปฏิบัติ

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
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°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“
∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
æ.». ÚıÙ˜
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ¯ ·≈–¡“µ√“ ÛÙ «√√§ ’Ë ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫∫√‘À“√
√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È
ç ∂“π»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ∂“π»÷°…“∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π¢Õß√—∞ ·µà≈–·Ààß„π ß— °—¥
”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
ç «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË é À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π°“√»÷°…“¢Õß√—∞ ·µà≈–·Ààß„π ß— °—¥
”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“∑’¡Ë Õ’ ”π“®Àπâ“∑’ÀË √◊Õ¡’«µ— ∂ÿª√– ß§å„π°“√ ßà ‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√
»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
¢âÕ Ú °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ „Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡·π«∑“ß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) Õ¥§≈âÕß°—∫¿“√°‘®À≈—°·≈–√Õß√—∫°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“
®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
(Ú) ¡’§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ„π∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿπà ·≈–æ√âÕ¡µàÕ°“√ª√—∫‡ª≈’¬Ë π
(Û) ¡’°≈‰°„π°“√ª√– “πß“πÕ¬à“ß∑—«Ë ∂÷ß·≈–¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ∑—ßÈ ¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ° ∂“π»÷°…“
À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
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(Ù) ¡ÿàßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡¿“√°‘® §«“¡§ÿâ¡§à“ ≈¥¢—ÈπµÕπ°“√∫√‘À“√ ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–
ª√– ‘∑∏‘º≈°“√∫√‘À“√®—¥°“√
(ı) §”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡— æ—π∏å∑‡’Ë °◊ÕÈ °Ÿ≈µàÕ ¡— ƒ∑∏‘º≈¢Õß§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ √–¥—∫ ·≈–¢π“¥¢Õß
∂“π»÷°…“À√◊Õ «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË ®”π«ππ—°‡√’¬π ºŸ√â ∫— ∫√‘°“√ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊πË
¢âÕ Û „Àâ·∫àß «à π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“·≈– «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË ‡ªìπ°≈ÿ¡à ·≈–
°≈ÿà¡Õ“®·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπ°≈ÿà¡ß“πÀ√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°≈ÿà¡ß“π‰¥â
°“√°”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ßµ“¡¢âÕ Ú
¢âÕ Ù °“√·∫àß «à π√“™°“√µ“¡¢âÕ Û µâÕß‰¥â√∫— §«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“
∑’Ë ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëππ—Èπ —ß°—¥ ∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°”Àπ¥
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°
√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’¡Ë “µ√“ ÛÙ «√√§ ’Ë ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫
∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“
¢—πÈ æ◊πÈ ∞“πÀ√◊Õ «à π√“™°“√∑’‡Ë √’¬°™◊ÕË Õ¬à“ßÕ◊πË „π ß— °—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’°Ë “√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑°’Ë ”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่ อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่ อให้ การกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาในด้ านวิ ช าการ
ด้ านงบประมาณ ด้ านการบริหารงานบุคคล และด้ านการบริหารทัว่ ไปไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดําเนินการในบางเรื่ อง
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา หรื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานแล้ วแต่ กรณี ทั้งนี้เพื่ อให้ สาํ นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษามีความเป็ นอิสระ
ความคล่ องตัวและสามารถรั บผิดชอบในการดําเนินการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ ยวกับการกระจายอํานาจ
อาศัยอํานาจตามความในข้ อ ๓ และ ข้ อ ๕ แห่ งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ นฐาน จึ ง ออกประกาศการกระจายอํา นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ในประกาศนี้
“กฎกระทรวง” หมายความว่ า กฎกระทรวงกํา หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
“ระบบเครื อข่ ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา” หมายความว่ า การรวมกลุ่ม
สถานศึ กษาประเภทที่ หนึ่ งภายในหรื อต่ างเขตพื้ นที่ การศึกษาเพื่ อร่ วมกันบริ หารและจั ดการศึ กษา
ในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง และการรวมกลุ่มสําหรับสถานศึกษาประเภทที่ สองซึ่ ง
รวมกลุ่มภายในเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่ อร่วมกันบริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษา
ประเภทที่ สองโดยสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาให้ การส่งเสริม สนับสนุ น และช่ วยเหลือ ตามสภาพ
ความพร้ อมที่ แตกต่างกัน
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“เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง” หมายความว่ า สถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง
ภายในหรือต่างเขตพื้นที่ การศึกษาที่ รวมกัน เพื่ อให้ มีการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้เกี่ ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาในเรื่ องที่ ได้ รับการกระจายอํานาจ
“เครือข่ ายสถานศึกษาประเภทที่ สอง” หมายความว่ า สถานศึกษาประเภทที่ สอง
ที่ อยู่ภายในเขตพื้นที่ การศึกษาซึ่ งสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจัดเป็ นเครือข่ายสถานศึกษา
และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกัน ได้ เ สมื อ นกับ
สถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง และให้ รวมถึงสถานศึกษาประเภทที่ สองซึ่ งสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
เห็นว่าสถานศึกษานั้นสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้ ด้วยตนเองก็อาจไม่ต้องรวมเป็ นเครือข่ายก็ได้
ข้ อ ๒ ให้ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ งจะได้ รับ
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาแบ่งเป็ นสองประเภท ดังนี้
(๑) สถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง ได้ แก่ สถานศึกษาที่ มีลักษณะดังนี้
(ก) มีจาํ นวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้ อยคนขึ้นไป หรือโรงเรียนและศูนย์การศึกษา
พิเศษ และ
(ข) มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ม าตรฐานของสํา นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ให้ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประกาศรายชื่ อสถานศึ ก ษาประเภทที่ หนึ่ งตาม
วรรคหนึ่ งที่ อยู่ในเขตพื้นที่ การศึกษาของตนทุกรอบปี การศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจกําหนดให้ สถานศึกษาอื่ นใดเป็ น
สถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ งเพิ่ มเติมตามความเหมาะสมก็ได้
(๒) สถานศึกษาประเภทที่ สอง ได้ แก่ สถานศึกษาที่ ไม่ เข้ าข่ายการเป็ นสถานศึกษา
ประเภทที่ หนึ่ ง
ข้ อ ๓ ให้ ผ้ ูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีอาํ นาจการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่ กฎหมายกําหนดเป็ นอํานาจหน้ าที่ ของตนในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ด้ านวิชาการ
(ก) การพั ฒนาหรือการดําเนินการเกี่ ยวกับการให้ ความเห็นการพั ฒนาสาระ
หลักสูตรท้ องถิ่ น
(ข) การวางแผนงานด้ านวิชาการ
(ค) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(ง) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(จ) การวิจัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(ฉ) การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรียนรู้
(ช) การนิเทศการศึกษา
(ซ) การแนะแนว
(ฌ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
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(ญ) การส่งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
(ฎ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ น
(ฏ) การส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา
(ฐ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับงานด้ านวิชาการของสถานศึกษา
(ฑ) การพัฒนาและใช้ สอื่ เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(๒) ด้ านงบประมาณ
(ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่ อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้ จ่ายเงิน ตามที่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
(ค) การอนุมัติการใช้ จ่ายงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อการศึกษา
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่ นใดตามที่ ได้ รับมอบหมายเกี่ ยวกับกองทุนเพื่ อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(ฎ) การวางแผนพัสดุ
(ฏ) การกํา หนดแบบรู ป รายการ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ
สิ่ งก่อสร้ างที่ ใช้ เงินงบประมาณเพื่ อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) การพัฒนาระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
(ฑ) การจัดหาพัสดุ
(ฒ) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
(ด) การเบิกเงินจากคลัง
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(ถ) การนําเงินส่งคลัง
(ท) การจัดทําบัญชีการเงิน
(ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(น) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
(๓) ด้ านการบริหารงานบุคคล
(ก) การวางแผนอัตรากําลัง
(ข) การจัดสรรอัตรากําลังข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(ง) การเปลี่ ยนตําแหน่งให้ สงู ขึ้น การย้ ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การดําเนินการเกี่ ยวกับการเลื่ อนขั้นเงินเดือน
(ฉ) การลาทุกประเภทที่ ไม่อยู่ในอํานาจของผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
(ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
(ฏ) การออกจากราชการ
(ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
(ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่ อและให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ถ) การริ เ ริ่ มส่ ง เสริ ม การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
(ท) การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ด้ านการบริหารทัว่ ไป
(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้ อมูลสารสนเทศ
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(ง) งานวิจัยเพื่ อพัฒนานโยบายและแผน
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(ซ) การดําเนินงานธุรการ
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อม
(ญ) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน
(ฎ) การกําหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
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(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(ฒ) การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
(ณ) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(ด) การส่งเสริม สนับสนุ นและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่ นที่ จัดการศึกษา
(ต) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่ น
(ถ) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ท) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(ธ) การกํา หนดแนวทางการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมใน
การลงโทษนักเรียน
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้ อ ๓ (๑) ด้ านวิชาการ (ก) (ข) (ฎ)
ข้ อ ๓ (๒) ด้ านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ) ข้ อ ๓ (๓) ด้ านการบริหารงานบุคคล (ก)
และ ข้ อ ๓ (๔) ด้ านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขต
พื้นที่ การศึกษาด้ วย
ข้ อ ๔ ให้ ผ้ ูอาํ นวยการสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ งมีอาํ นาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่ กฎหมายกําหนดเป็ นอํานาจหน้ าที่ ของตนในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ด้ านวิชาการ
(ก) การพัฒนาหรื อการดําเนินการเกี่ ยวกับการให้ ความเห็นการพั ฒนาสาระ
หลักสูตรท้ องถิ่ น
(ข) การวางแผนงานด้ านวิชาการ
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(ช) การวิจัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรียนรู้
(ฌ) การนิเทศการศึกษา
(ญ) การแนะแนว
(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ น
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(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา
(ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับงานด้ านวิชาการของสถานศึกษา
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่ อใช้ ในสถานศึกษา
(ด) การพัฒนาและใช้ สอื่ เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(๒) ด้ านงบประมาณ
(ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่ อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้ จ่ายเงิน ตามที่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
(ค) การอนุมัติการใช้ จ่ายงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อการศึกษา
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่ นใดตามที่ ได้ รับมอบหมายเกี่ ยวกับกองทุนเพื่ อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(ฎ) การวางแผนพัสดุ
(ฏ) การกํา หนดแบบรู ป รายการ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ
สิ่ งก่อสร้ างที่ ใช้ เงินงบประมาณเพื่ อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) การพัฒนาระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
(ฑ) การจัดหาพัสดุ
(ฒ) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
(ด) การเบิกเงินจากคลัง
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(ถ) การนําเงินส่งคลัง
(ท) การจัดทําบัญชีการเงิน
(ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(น) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
(๓) ด้ านการบริหารงานบุคคล
(ก) การวางแผนอัตรากําลัง
(ข) การจัดสรรอัตรากําลังข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
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(ง) การเปลี่ ยนตําแหน่งให้ สงู ขึ้น การย้ ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การดําเนินการเกี่ ยวกับการเลื่ อนขั้นเงินเดือน
(ฉ) การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ ไม่มีระเบียบกําหนดไว้ โดยเฉพาะ
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
(ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
(ฏ) การออกจากราชการ
(ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
(ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่ อและให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ถ) การริ เ ริ่ มส่ ง เสริ ม การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ ครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
(ท) การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ด้ านการบริหารทัว่ ไป
(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้ อมูลสารสนเทศ
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(ง) งานวิจัยเพื่ อพัฒนานโยบายและแผน
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(ซ) การดําเนินงานธุรการ
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อม
(ญ) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน
(ฎ) การรับนักเรียน
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
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(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(ฒ) การทัศนศึกษา
(ณ) งานกิจการนักเรียน
(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่ นที่ จัดการศึกษา
(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่ น
(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้ อ ๔ (๑) ด้ านวิชาการ
(ข) (ง) (ฎ) ข้ อ ๔ (๒) ด้ านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ) ข้ อ ๔ (๓) ด้ านการบริหารงาน
บุคคล (ก) และข้ อ ๔ (๔) ด้ านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วย
ในกรณีทสี่ ถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ งนําเอารายวิชาพิเศษมาเพิ่ มหรือปรับใช้ ในหลักสูตร
สถานศึกษาที่ สอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลาง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และรายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษาทราบก่อนนําไปใช้ ส่วนกรณีทนํี่ าหลักสูตร
พิเศษอื่ นใดมาทดแทนหลักสูตรสถานศึกษา ให้ ขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข้ อ ๕ ให้ ผ้ ู อ าํ นวยการสถานศึ ก ษาประเภทที่ สองมี อ าํ นาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาตามที่ กฎหมายกําหนดเป็ นอํานาจหน้ าที่ ของตนในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ด้ านวิชาการ
(ก) การพั ฒนาหรือการดําเนินการเกี่ ยวกับการให้ ความเห็นการพั ฒนาสาระ
หลักสูตรท้ องถิ่ น
(ข) การวางแผนงานด้ านวิชาการ
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(ช) การวิจัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรียนรู้
(ฌ) การนิเทศการศึกษา
(ญ) การแนะแนว
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(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ น
(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา
(ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับงานด้ านวิชาการของสถานศึกษา
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่ อใช้ ในสถานศึกษา
(ด) การพัฒนาและใช้ สอื่ เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(๒) ด้ านงบประมาณ
(ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่ อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้ จ่ายเงิน ตามที่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
(ค) การอนุมัติการใช้ จ่ายงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งบประมาณ
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อการศึกษา
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่ นใดตามที่ ได้ รับมอบหมายเกี่ ยวกับกองทุนเพื่ อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(ฎ) การวางแผนพัสดุ
(ฏ) การกํา หนดแบบรู ป รายการ หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ
สิ่ งก่อสร้ างที่ ใช้ เงินงบประมาณเพื่ อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐ) การพัฒนาระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
(ฑ) การจัดหาพัสดุ
(ฒ) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
(ด) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(ต) การจัดทําบัญชีการเงิน
(ถ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(ท) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
ในกรณีจาํ เป็ น สําหรั บการดําเนินการตาม (ก) และ (ข) หากสถานศึกษาประเภท
ที่ สองร้ องขอสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสามารถดําเนินการแทนได้
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(๓) ด้ านการบริหารงานบุคคล
(ก) การวางแผนอัตรากําลัง
(ข) การจัดสรรอัตรากําลังข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(ง) การเปลี่ ยนตําแหน่งให้ สงู ขึ้น การย้ ายข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การดําเนินการเกี่ ยวกับการเลื่ อนขั้นเงินเดือน
(ฉ) การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ ไม่มีระเบียบกําหนดไว้ โดยเฉพาะ
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
(ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์
(ฏ) การออกจากราชการ
(ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
(ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่ อและให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ถ) การริ เ ริ่ มส่ ง เสริ ม การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
(ท) การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วย
ระเบียบ ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ด้ านการบริหารทัว่ ไป
(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้ อมูลสารสนเทศ
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(ง) งานวิจัยเพื่ อพัฒนานโยบายและแผน
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
(ซ) การดําเนินงานธุรการ
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(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อม
(ญ) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน
(ฎ) การรับนักเรียน
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา
(ฒ) การทัศนศึกษา
(ณ) งานกิจการนักเรียน
(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(ต) การส่งเสริม สนับสนุ นและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่ นที่ จัดการศึกษา
(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่ น
(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้ อ ๕ (๑) ด้ านวิชาการ
(ข) (ง) (ฎ) ข้ อ ๕ (๒) ด้ านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ) ข้ อ ๕ (๓) ด้ านการบริหารงาน
บุคคล (ก) และข้ อ ๕ (๔) ด้ านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วย
ข้ อ ๖ การบริหารด้ านการบริหารงานทั่วไป ให้ เป็ นอํานาจของผู้อาํ นวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาหรือผู้อาํ นวยการสถานศึกษา แล้ วแต่กรณี ยกเว้ นเรื่ องการสั่งการ การอนุ ญาต
การอนุ มัติ หรือการติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานอื่ น หากมีกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง กําหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขกําหนดไว้ เป็ นอย่างใดให้ เป็ นไปตามนั้น
ข้ อ ๗ ให้ ส าํ นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบเครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการศึกษา เพื่ อดําเนินการหรือช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้ าที่ ในเรื่ องที่ ได้ รับการกระจาย
อํานาจโดยคํานึงถึงความพร้ อมของแต่ละสถานศึกษา
ข้ อ ๘ ในกรณีทสํี่ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเห็นว่าสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ งแห่งใด
แห่ งหนึ่ งไม่ สามารถบริ หารและจั ดการศึกษาที่ จะรองรั บการกระจายอํานาจ ให้ สาํ นั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาดําเนินการประเมิน และเร่งดําเนินการให้ การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือก่อน หากยังไม่
ผ่ า นการประเมิ น อี ก และจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษานั้ น
ให้ สาํ นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแจ้ งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการประกาศ
ถอดถอนรายชื่ อจากการเป็ นสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง
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ข้ อ ๙ สถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ งอาจรวมกันเป็ นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง
ทั้ง ในและต่ า งเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาโดยรวมกลุ่ ม สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด เดี ย วกัน ก่ อ น และอาจรวม
สถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาสังกัดอื่ นเข้ าเป็ นเครือข่าย เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วยก็ได้
ข้ อ ๑๐ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาอาจจั ด กลุ่ ม สถานศึ ก ษาประเภทที่ สอง
เป็ นเครื อข่ ายสถานศึกษาประเภทที่ สองเพื่ อช่ วยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนาการบริ หารและการจัด
การศึกษา เพื่ อให้ สถานศึกษาสามารถพัฒนาสู่ความเป็ นสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง โดยทําเป็ นประกาศ
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ให้ สาํ นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาช่วยเหลือ กํากับ และดูแลการบริหารจัดการ และการ
ใช้ ทรั พ ยากรร่ วมกัน ของเครื อข่ า ยสถานศึ ก ษาประเภทที่ สองเพื่ อเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มและความ
เข้ มแข็งรองรับการกระจายอํานาจ
ข้ อ ๑๑ ให้ สาํ นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจัดระบบการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการดําเนินการของสถานศึกษาในการใช้ อาํ นาจในการบริหารและจัดการศึกษา
ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงและประกาศฉบับนี้
ข้ อ ๑๒ ในวาระเริ่ มแรก สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ประกาศ
รายชื่ อสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ ง ตามข้ อ ๒(๑) ก่อน
ข้ อ ๑๓ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาอันเกี่ ยวกับการปฏิบัติหรือการดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ ต้งั แต่วันที่ ประกาศนี้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่ อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่ ง พระราชบั ญ ญัติ การศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ดาเนินการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอานาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้”
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ
1.1 การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
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
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1.15 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ
2.1 การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.11 การวางแผนพัสดุ
2.12 การก าหนดรู ป แบบรายการ หรื อ คุ ณลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ งก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่
กรณี
2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
2.14 การจัดหาพัสดุ
2.15 การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
2.17 การเบิกเงินจากคลัง
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
2.19 การนาเงินส่งคลัง
2.20 การจัดทาบัญชีการเงิน
2.21 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
2.22 การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ
3.1 การวางแผนอัตรากาลัง
3.2 การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.4 การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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3.5 การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 การลาทุกประเภท
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.8 การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.10 การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
3.12 การออกจากราชการ
3.13 การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
3. 14 กา รจั ด ท า บั ญชี ร าย ชื่ อ แล ะใ ห้ คว าม เห็ น เกี่ ยว กั บ กา ร เส นอ ขอ พ ระ รา ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8 การดาเนินงานธุรการ
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.10 การจัดทาสามะโนผู้เรียน
4.11 การรับนักเรียน
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

4
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.15 การทัศนศึกษา
4.16 งานกิจการนักเรียน
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
1 ) ความพร้ อ มและความเหมาะสมในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ของคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดาเนินการตามขีดความสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่จะ
กระจายอานาจ
3) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
6) มุ่งให้เกิดผลสาเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอานาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุดเพื่อให้
สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว
7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา
8) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

