
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
            2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
            3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
            4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียน 
           5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษา 
           6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
           7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
          8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
        10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ีกฎหมาย
กำหนดให้ 
 

บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. กฎหมายเก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 
 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 
                2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38  (กรรมการศึกษา) 
มาตรา 39 (อำนาจหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา) 

อำนาจหน้าที่ของโรงเรยีนคลองฉนวนวิทยา 



                3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในสำนักเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ.2547 ( ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของพรบ.บริหารศธ.) 
                4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการกระจายอำนาจการบริหารและจัด
การศึกษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ.แห่งชาติ 2542) 
                 5) ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ( ออกตาม ม.35  พรบ.บริหาร ศธ.) 
               6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ. 2546 
                 7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
                1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 
                  2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
                  3) พัฒนาหลักสูตร / จัดการเรียนการสอน 
                  4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
                  5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
                  6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ 
                  7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                  8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างสัมพันธ์ 
 

บทบาทหน้าท่ีของผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. อำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
           1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15 
           2) จัดกระบวนการศึกษา ม.24-30 
           3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม.39 
           4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม.40 
           5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.48-50 
           6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ ม.59 
           7) พัฒนาบุคลาการ นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม.65-66 
2. อำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
           1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6 
           2) เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
           3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
           4) ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด 



3. อำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามพรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 
         1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
         2) บริหารกิจการสถานศึกษา 
         3) ประสานระดมทรัพยากร 
         4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
         5) จัดทำรายงานประจำปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี 
         6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
         7) อื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
         8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอำนาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 
                     - ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา 
                     - ผอ.สำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา 
                     - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 
4. อำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546 
       1) วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา 
       2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
       3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 
       4) แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ 
5. อำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
      1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 
       2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 
       3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3) 
       4) จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
      5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 
      6) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 
      7) ส่ังให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 
      8) ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4) 
      9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
     10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองทำงานต่อไป ม.56 วรรคสอง 
     11) ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ. ม.64 
     12) ส่ังให้ครูรักษาการตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) ม.68 
     13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ม.73 
     14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75 
     15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผน 
     16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ม.79 
     17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81 



     18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82  
     19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98 
     20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก ม.108 
     21) ส่ังแต่งต้ังกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม110(4) 
     22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จำคุก 
6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที ่ของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
       1) ผู้อำนวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
       2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดำเนินคดี 
       3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลาดรทางการศึกษา 
       4) ยุบ รวม เลิกล้มรร.สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จำหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.
กำหนด 
       5) รร.มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ แต่
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รายงานสพท. 
       6) รร.มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อำนาจที่เลขา กพฐ.มอบ หรือ
ผอ.สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.กำหนดยกเว้นเงินเดือน 
      7) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามรบสพฐ.กำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศทำหลักฐานการรับ บัญชี
รับ-จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ.โดยเร็ว 
7. อำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เช่น 
          -รบ.ศธ. ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
          -กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
          -รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.
2548 
          -รบ.ศธ.ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ.ว่าด้วยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ. ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547  
          -รบ.ศธ. ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ. ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ.ว่าด้วยการยกเลิกเงินบำรุงสถานศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
          -รบ.ศธ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2)พ.ศ.2547 
 
 



บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1. อำนาจหน้าที่ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราท่ี  38 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอำนาจหน้าท่ี ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศกึษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 
 2. อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ 26 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
                     1) กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
                     2) เสนอความคิดต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางกาศึกษา  ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
                      3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
                      4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
 
ภาระหน้าท่ีการบริหารงานในโรงเรียน 
          ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่ายตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 39วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
         “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 
   1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ี 17 อย่างด้วยกันคือ 
       1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
       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 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าท่ี 22 อย่างด้วยกันคือ 
       2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
       2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
       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 หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้ 
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแล้วแต่กรณี 
       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 การจัดทําบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 
     3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
     3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน้าท่ี 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 การดําเนินงานธุรการ 
     4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 



   4.10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
   4.11 การรับนักเรียน 
   4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   4.15 การทัศนศึกษา 
   4.16 งานกิจการนักเรียน 
   4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
   4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 


