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

2
“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

3
(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

