
 



 

อ ำนำจหน้ำทีก่ำรบริหำรงำนในโรงเรียน 4 ฝ่ำย 

    ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 อาศยัอ านาจ

ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหง่พระราชบญัญัติการศกึษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี ้

“ใหป้ลดักระทรวงศกึษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานพิจารณาด าเนินการ กระจายอ านาจการ

บรหิารและการจดัการศกึษาในดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบคุคล และ ดา้นการบรหิารทั่วไปไปยงั

คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาใน อ านาจหนา้ที่ของตน แลว้แต่กรณีในเรื่อง

ดงัต่อไปนี”้ 

1. ดา้นการบรหิารงานวิชาการ มภีาระหนา้ที่ 17 อย่างดว้ยกนัคือ 

1.1 การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิ่น 

1.2 การวางแผนงานดา้นวิชาการ 

1.3 การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

1.4 การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 

1.5 การพฒันากระบวนการเรียนรู ้

1.6 การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

1.7 การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

1.8 การพฒันาและส่งเสรมิใหม้แีหล่งเรียนรู ้

1.9 การนิเทศการศกึษา 

1.10 การแนะแนว 

1.11 การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 

1.12 การส่งเสรมิชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ 

1.13 การประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่น 



1.14 การส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบนัอื่นที่จดั

การศกึษา 

1.15 การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา 

1.16 การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 

1.17 การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

2. ดา้นการบรหิารงานงประมาณ มีภาระหนา้ที่22 อย่างดว้ยกนั คอื 

2.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศกึษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน แลว้แต่กรณี 

2.2 การจดัท าแผนปฏิบตัิการใชจ้่ายเงินตามที่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน

โดยตรง 

2.3 การอนมุตัิการใชจ้า่ยงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 

2.4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 

2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

2.8 การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา 

2.9 การปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายเก่ียวกบักองทนุเพื่อการศกึษา 

2.10 การบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา 

2.11 การวางแผนพสัด ุ

2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสรา้งที่ใชเ้งิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อ

ปลดักระทรวงศกึษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน แลว้แต่กรณี 

2.13 การพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 

2.14 การจดัหาพสัด ุ



2.15 การควบคมุดแูล บ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพสัดุ 

2.16 การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์น 

2.17 การเบกิเงินจากคลงั 

2.18 การรบัเงิน การเก็บรกัษาเงนิ และการจ่ายเงิน 

2.19 การน าเงินส่งคลงั 

2.20 การจดัท าบญัชีการเงิน 

2.21 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

2.22 การจดัท าหรือจดัหาแบบพมิพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ดา้นการบรหิารงานบคุคล มีภาระหนา้ที่ 20 อย่างดว้ยกนัคือ 

3.1 การวางแผนอตัราก าลงั 

3.2 การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.3 การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 

3.4 การเปล่ียนต าแหน่งใหส้งูขึน้ การยา้ยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.5 การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขัน้เงินเดือน 

3.6 การลาทกุประเภท 

3.7 การประเมินผลการปฏิบตังิาน 

3.8 การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

3.9 การสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 

3.11 การอทุธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์

3.12 การออกจากราชการ 

3.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวตัิ 



3.13 การจดัท าบญัชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

3.15 การส่งเสรมิการประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.16 การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชเูกียรติ 

3.17 การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.18 การส่งเสรมิวินยั คณุธรรมและจรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

3.19 การรเิริม่ส่งเสรมิการขอรบัใบอนญุาต 

3.20 การพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการบรหิารงาน บคุคลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

4. ดา้นการบรหิารงานทั่วไป มีภาระหนา้ที่ 21 อย่างดว้ยกนัคือ 

4.1 การพฒันาระบบและเครือขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ 

4.2 การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศกึษา 

4.3 การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา 

4.4 งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 

4.5 การจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์ร 

4.6 การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4.8 การด าเนินงานธุรการ 

4.9 การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

4.10 การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

4.11 การรบันกัเรียน 

4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเรื่องการจดัตัง้ ยบุ รวมหรือเลิกสถานศกึษา 

4.13 การประสานการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 



4.14 การระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 

4.15 การทศันศกึษา 

4.16 งานกิจการนกัเรยีน 

4.17 การประชาสมัพนัธง์านการศกึษา 

4.18 การส่งเสรมิ สนบัสนนุและประสานการจดัการศกึษาของบคุคล ชมุชน องคก์ร หน่วยงานและ สถาบนัสงัคมอื่นท่ีจดั

การศกึษา 

4.19 งานประสานราชการกบัส่วนภมูิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

4.20 การจดัระบบการควบคมุภายในหนว่ยงาน 

4.21 แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน การกระจายอ านาจการบรหิารและการจดั

การศกึษา ใหค้  านึงถงึหลกัการดงัต่อไปนี ้

1) ความพรอ้มและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ

สถานศกึษา ท่ีจะสามารถรบัผิดชอบด าเนินการตามขดีความสามารถไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

2) ความสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศหรือมตคิณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะ กระจายอ านาจ 

3) ความเป็นเอกภาพดา้นมาตรฐานและนโยบายดา้นการศกึษา 

4) ความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการบรหิารและการจดัการศกึษา 

5) มุง่เนน้การมีส่วนรว่มของชมุชน และผูม้ีส่วนไดเ้สียในพืน้ท่ี 

6) มุง่ใหเ้กิดผลส าเรจ็แก่สถานศกึษา โดยเนน้การกระจายอ านาจใหแ้ก่สถานศกึษาใหม้ากที่สดุเพื่อให ้สถานศกึษานัน้มีความ

เขม้แขง็และความคล่องตวั 

7) เพิม่คณุภาพและประสิทธิภาพใหแ้ก่สถานศกึษา 

8) เพื่อใหผู้ม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการเป็นผูต้ดัสินใจในเรื่องนัน้ๆ โดยตรง 


