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  ขอเสนอที่ทำใหเกิดการพัฒนาการดำเนินงานในการบริหารสถานศึกษาตามระบบการพัฒนา 

การบรหิารรปูแบบนติบิคุคลจากรปูแบบเดมิ เปนรปูแบบใหม เพือ่ใหเกดิการกระจายอำนาจและความรบัผดิชอบ

ควรมีการดำเนินการ ดังนี้  

   

 ดานการบริหารวิชาการ  

 ๑. การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ควรเพิ่มหนาที่ใหสถานศึกษาสามารถจัดทำกรอบสาระ

หลักสูตรทองถิ่นเพิ่มเติมจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำไว  

 ๒. การวางแผนการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะมี  

การสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนที่ปรึกษาในการวางแผนการดำเนินงาน

ของสถานศึกษา  

 ๓. การสงเสริมดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในตางประเทศ และดานการประสาน  

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นในตางประเทศ ควรมีการปรับระเบียบและ 

แนวปฏิบัติในการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น เชน ระยะเวลาในการ 

ขออนุญาตไปศึกษาดูงาน การมอบอำนาจการอนุญาตไปราชการตางประเทศใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

 

 ดานการบริหารงบประมาณ 

 ๑. ควรมีการกระจายอำนาจเพิ่มเติม เชน  

  ๑.๑ มอบอำนาจการโอนหรือการรับโอนครุภัณฑทุกประเภท 

  ๑.๒ มอบอำนาจการจำหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่น ที่มีราคาคากอสรางไมเกิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ขอเสนอ ความรับผิดชอบ และบทสรุป 

บทที่ ๗ 
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  ๒. เพิ่มวงเงินในการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจาง การเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

  ๓. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การขอตั้งงบประมาณเสนอสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

  ๔. รวบรวมคำสั่งมอบอำนาจแตละปจัดทำเปนรูปเลมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  ๕. กำหนดใหสถานศึกษาเปนหนวยผูเบิกโดยตรง 

  ๖. จัดใหเงินทดรองราชการหนวยเบิกละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. กำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา กำกับ ติดตาม เสนอแนะใหคำปรึกษาสถานศึกษาในสังกัด 

  ๘. ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังขอใชระเบียบขององคกรอื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวก

มากกวา เชน ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการพัสดุที่กำหนดใหจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคา วงเงินไมเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๙. อำนาจตาง ๆ ตามประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ  

ดานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของสถานศึกษานิติบุคคล ตองเปนอำนาจของผูอำนวยการสถานศึกษา

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๐. จัดสรรเจาหนาที่ ตำแหนงนักวิชาการการเงินและการบัญชีอยางนอยสถานศึกษาละ  

๑ ตำแหนง 

  ๑๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะมีการปรับอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ

ตามระเบียบราชการใหเหมาะสม 

  ๑๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกำหนดคาตอบแทนครูและวิทยากร  

ที่เปนชาวตางชาติใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ/คุณสมบัติ และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

  ๑๓. ใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนงบประมาณที่จัดสรร  

แกสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  

 ๑๔. หลักเกณฑการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแกไขเปนดังนี้ 
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   ขอ ก “สถานศึกษาในโครงการนำรองนิติบุคคลที่จัดการเรียนการสอนเกินกวาหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บเงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผูปกครองได 

โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  

   ขอ ค ปรับแกขอความในสวนที่เกี่ยวกับอัตราการเก็บ/คน/ภาคเรียน (หนา ๘๕) ดังนี้คือ 

“เทาที่จายจริง ตามความจำเปนและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น” ตัดขอความ  

“ทุกรายการรวมกันไมเกิน ๑,๒๕๐ บาทตอภาคเรียน” ออก 

 ๑๕. ใหสถานศึกษามีอำนาจในการจัดทำแผนงบประมาณและการตั้งคำของบประมาณเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

 ๑๖. ใหสถานศึกษาสามารถจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ซึ่งสถานศึกษา 

เปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนใหกระทำได โดยคำนึงถึงวัตถุประสงคของสถานศึกษา ความเหมาะสม 

ในการดำเนินการ ตลอดทั้งวัตถุประสงคของผูอุทิศใหแกสถานศึกษา โดยบรรดารายไดหรือผลประโยชน 

จากอสังหาริมทรัพยไมเปนรายไดที่ตองนำสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมาย 

วาดวยวิธีการของบประมาณ แตตองจัดการเพื่อประโยชนภายในวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

 

 ดานการบริหารงานบุคคล 

 ๑. กำหนดใหมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

โดยมีอำนาจหนาที่ดังนี้  

  ๑.๑ เสนอรายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลใหสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาประกาศรายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ

นิติบุคคล ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

เปนผูกำหนด คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลเสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมจำนวนสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ

นิติบุคคลได โดยจัดทำเปนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.๒ กำหนดนโยบายในภาพรวม กรอบและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในโครงการ

พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล เพื่อใหการดำเนินการมีความยืดหยุน 
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  ๑.๓ กำหนดแนวทางใหคำแนะนำสงเสริมกำกับ ติดตาม ดูแล และประสานงานระหวาง

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑.๔ ควรออกระเบียบขอบังคับหรือประกาศในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา

รูปแบบพิเศษของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลตอสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา 

  ๑.๕ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหาร 

รูปแบบนิติบุคคล รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหขอคิดเห็นทุกปการศึกษา 

  ๑.๖ ใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

มีหนาที่ใหขอเสนอแนะแกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกาศขยายเขตพื้นที่บริการ

ของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ออกไปใหแตกตางจากพื้นที่ที่กำหนดไวเดิมได 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา 

 ๒. มีการจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อทำหนาที่บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล โดยใหเปนองคกรบริหารงานบุคคลสำหรับสถานศึกษา 

ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลและสามารถกำหนดกฎเกณฑการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม 

ยืดหยุน และรองรับหลักความเปนอิสระและความคลองตัวตามความตองการเฉพาะของสถานศึกษา  

ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล โดยให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

   ๑)  พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  

   ๒)  เพื่อออกระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล

สำหรับสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  

   ๓)  เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการ  

และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหาร

รูปแบบนิติบุคคล  

   ๔)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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  ๓. ใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรที่เพียงพอ และ

มอบหมายอำนาจหนาที่การดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ใหแกสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ

นิติบุคคลตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลเสนอ 

  ๔. กำหนดกรอบระยะเวลา ๒ ป นับแตการออกประกาศดังกลาว ใหเปนระยะเวลา  

การประเมินผลของโครงการและของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  

เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลดำเนินการประเมินผล

โครงการและเสนอแนวทางการดำเนินการตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ดานการบริหารทั่วไป 

 ๑. ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการนำรอง เพื่อใหการบริหารและจัดการของสถานศึกษา

นิติบุคคลมีความยืดหยุน มีความคลองตัวกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ที่มีองคประกอบของคณะกรรมการ

ดังนี้  

   ๑.๑ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนประธาน 

   ๑.๒ ผูแทนจากหนวยงานภายในที่เกี่ยวของกับการบริหารงานตาง ๆ  

   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ 

   การบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ  

   ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป  เปนกรรมการ 

   ๑.๓ ผูแทนจากคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ที่เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาดานการบริหาร 

   งานบุคคล     เปนกรรมการ  

   ๑.๔ ผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัดอยู เปนกรรมการ 

   ๑.๕ ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เปนกรรมการ 
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  กำกับ ติดตาม ดูแล และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเสนอใหมี 

การออกระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษารูปแบบนิติบุคคล ติดตามประเมินผล  

การดำเนินงานของสถานศึกษานิติบุคคล จัดทำรายงานผลการติดตาม ประเมินผลเสนอตอรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหขอคิดเห็นทุกปการศึกษา ตลอดจนมีอำนาจในการตั้งคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงานเพื่อการนี้ไดตามความเหมาะสม และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย   

 ๒. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

  การจัดระบบการบริหารงานของสถานศึกษาในโครงการนิติบุคคลใหสามารถพัฒนาศักยภาพ

ในการบริหารจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นไดจะตองอาศัยกฎเกณฑทีม่คีวามยดืหยุนเพือ่ใหสถานศกึษา 

มีความเขมแข็ง สามารถบริการและจัดการศึกษาไดอยางคลองตัวภายใตมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ 

ที่กำหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปนั้นควรใหสถานศึกษาเกิดความยืดหยุนในประเด็นดังนี้ 

  ๒.๑ สถานศึกษามีอำนาจในการจัดโครงสรางการบริหารงานโดยอิสระ 

  ๒.๒ เพิ่มอัตรากำลังฝายบริหารสถานศึกษาโดยกำหนดใหมีรองผูอำนวยการสถานศึกษา 

จำนวน ๔-๖ คน โดยมีอัตราและเงินเดือนรองรับโดยขึ้นอยูกับจำนวนนักเรียน เชน การเพิ่มกลุมกิจการนักเรียน 

กลุมนโยบายและแผน เปนตน  

 ๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   ๓.๑ การปรับสัดสวนจำนวนคณะกรรมการแตละองคคณะ เนื่องจากบริบทของแตละ 

สถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษามีความแตกตางกันในแตละทองถิ่นโดยปรับสัดสวนองคประกอบ 

ของผูแทนเปนดังนี้  

    -  ผูแทนศิษยเกา เปน ๑-๒ คน  

    -  ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาในสถานศึกษาขนาดใหญ 

เปน ๑-๒ คน  

    หากมีเพียงผูแทนศิษยเกาและผูแทนพระภิกษุสงฆหรือองคกรศาสนาอยางละ ๑ คน 

ใหเพิ่มจำนวนผูแทนผูทรงคุณวุฒิจาก ๗ คน เปน ๙ คน  
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  ๓.๒ ความหลากหลายดานอาชีพของผูทรงคุณวุฒิควรไดมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพ 

เชน ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ  

ดานการบริหารงานบุคคล ผูทรงคุณวุฒิดานการวางแผนและงบประมาณ เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบท 

ของแตละสถานศึกษา  

 ๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

   การบริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดำเนินการได

ภายใตกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน 

ที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา สถานศึกษาจะตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงิน

หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สถานศึกษาควรจะมีอำนาจในการดำเนินการได 

โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมจำเปนตองผานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ๕. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนา กรณีการพานักเรียน 

ไปนอกสถานศึกษา  

  ๕.๑ การอนุญาตใหนักเรียนไปทัศนศึกษาในจังหวัดหรือตางจังหวัดทั้งประเภทไป-กลับ 

และคางคืน เปนอำนาจของผูอำนวยการสถานศึกษา  

  ๕.๒ การอนญุาตใหนกัเรยีนไปทศันศกึษาตางประเทศ เปนอำนาจของผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  

 ๖. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน กำหนดระเบียบ  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูเรียนใหเปนไปตามบริบท สภาพแวดลอมของแตละสถานศึกษา เนนการมีสวนรวม  

ของผูเรียน ครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  ๗. การรับนักเรียนกำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาอยางอิสระตามความสนใจ 

และศักยภาพของผูเรียน ตามความพรอมของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน และดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่กำหนดเฉพาะสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”112 คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”

ความรับผิดชอบ  

  การที่สถานศึกษานิติบุคคลตองรับผิดชอบตอผลของคุณภาพงานที่ชี้วัดความสำเร็จ 

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระบบการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability System) 

ถือเปนองคประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง ผูทำหนาที่ควบคุมที่ระบุไว ไดแก คณะกรรมการที่เปนคูสัญญา  

ผูใหการสนับสนุน ซึ่งพันธะในการแสดงความรับผิดชอบก็คือ การรายงานผลตามเงื่อนไขของขอตกลง 

ตอผูอนุมัติใหสถานศึกษาดำเนินการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชน โดยสถานศึกษาจะไดรับ 

การตรวจสอบใน ๒ ดาน คือ ดานการเงิน ซึ่งจะมีผูทำหนาที่ตรวจสอบบัญชี และดานผลงานตามที่ระบุ 

ไวในขอตกลง  

 การตรวจสอบเปนการเชื่อมโยงการทำงานและความสามารถที่จะตรวจสอบไดเขากับวัตถุประสงค

ของการดำเนินงาน หรือเปนการเชื่อมโยงการวัดเขากับผลลัพธที่ตองการ ซึ่งสามารถกำหนดเปนแนวปฏิบัติ 

ไดดังนี้ 

 ๑. มีความพรอมที่จะใหตรวจสอบผลการดำเนินงานไวในขอตกลง สถานศึกษานิติบุคคล  

จึงตองแสดงความรับผิดชอบในผลงานที่ระบุไวในขอตกลง หากไมสามารถทำไดสถานศึกษาตองกลับคืน 

เปนสถานศึกษาปกติ สถานศึกษาจึงตองมีระบบตรวจสอบความรับผิดชอบที่เขมแข็ง โดยขอตกลงของ 

สถานศึกษาจะตองกำหนดเปาหมายชัดเจน วัด และประเมินได กำหนดวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบ 

ทั้งภายในและภายนอกดวยระบบการประกันคุณภาพจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.) รวมทั้งการเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” 113

 ๒. มีการติดตามผลอยางเปนระบบ โดยคณะกรรมการใหญที่กำหนดโดยคณะกรรมการ 

บริหารโครงการ 

 ๓. มีคณะกรรมการที่ถวงดุลการบริหารและกลไกการตรวจสอบ 

 ๔. มีการตรวจสอบคุณภาพของงานทั้งองคกร ตัวบุคคลอยางชัดเจน ตอเนื่อง สม่ำเสมอ 

และนำมาพัฒนาเพิ่มคุณภาพงาน 

 ๕. มีระบบการประเมินผลบุคคลที่สะทอนถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ๖. มีระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง 

 ๗. มีระบบการประเมินการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมโปรงใส ทุกฝายมีสวนรวมในการประเมิน  

ทั้งนี้เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ในองคการ เพราะจะทำใหทราบวาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายและนโยบายขององคกรหรือไม 

และยังชวยใหทราบวาแตละคนควรไดรับรางวัลตอบแทนมากนอยเพียงไรจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 

ยังเปนปจจัยสำหรับการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา ใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง ตอเนื่องและสม่ำเสมอ จะชวยใหการดำเนินงานของสถานศึกษา

นิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 

 ๘. มีการกำกับดูแลดวยระบบการประเมินการปฏิบัติงานภายในอยางสม่ำเสมอ 

 ๙. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

 ๑๐. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

 ๑๑. มีการรายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินที่ไดจากการระดมทรัพยากรที่โปรงใส  

เพื่อใหทราบความคุมคา คุมทุนของการใชจายเงินเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเสนอตอสาธารณชน 

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

 ๑๒. จัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตองที่เปนปจจุบันเพื่อการบริหารเปนไปดวยความโปรงใส  

และสุจริต สามารถรับการตรวจสอบได 

 ๑๓. มีการเสนอรายงานผลการดำเนินงานดานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอสาธารณชน

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 

 ๑๔. มีระบบการประกันคุณภาพนักเรียนที่แสดงวาไดรับการพัฒนาตามศักยภาพอยางชัดเจน  

  โดยพิจารณาจากความสามารถในการสรางความกาวหนาใหนักเรียนจนบรรลุถึงผลลัพธ 

ที่ระบุไวในขอตกลงของสถานศึกษา ซึ่งองคประกอบของแบบประเมิน ไดแก ความรูของนักเรียน  

การพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียน ผลลัพธที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน โดยรายงานหรือบันทึก

ความกาวหนาของนกัเรยีนไวในระบบทีเ่หมาะสม สามารถบอกใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ทราบไดวา

นักเรียนกำลังอยู ณ ตำแหนงใดของผลลัพธที่ตองการ  
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บทสรุป 

 จากการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ไปคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

หนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การบริหารงานของสถานศึกษานั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการกระจายอำนาจใหกับสถานศึกษาดำเนินการไดเอง 

เกือบทั้งหมดตามที่กลาวมาขางตน แตอยางไรก็ตามการกระจายอำนาจการบริหารงานขางตนยังขาด 

ความยืดหยุนและความคลองตัว เนื่องจากไมเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสถานศึกษาขนาดใหญ 

และขนาดใหญพิเศษ ที่ เปนสถานศึกษาที่มีสถานะเปนนิติบุคคลที่มีศักยภาพและความพรอมในการ 

บริหารจัดการเพื่อใหการจัดการศึกษาใหนักเรียนไดอยางมีคุณภาพตามหลักการของกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ จึงอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑในเรื่องเหลานี้บางประการเพื่อใหสามารถ 

ตอบสนองความคลองตัวและความเปนอิสระของสถานศึกษา 
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บรรณานุกรม 
 

 

 

 

กฎหมาย 

 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม  

  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๗. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๘. พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๙. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑๐. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๑๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัด 

  การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๑๒. กฎกระทรวงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน 

  กรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของคณะกรรมการ 

  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑๓. กฎกระทรวงวาดวยระบบหลกัเกณฑและวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ 

  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 ๑๕. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังในหนาที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ  

  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 ๑๖. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหาร 

  และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปคณะกรรมการ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

เอกสาร 

 ๑. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. แนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร 

  และการจัดการการศึกษาใหคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด 

  การศึกษา. 

 ๒. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของ 

  สถานศึกษานิติบุคคล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

 ๓. เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน. การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัด 

  การสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

 ๔. ศึกษาธิการ, กระทรวง. คูมือสงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล. 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหาร 

  และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ 

  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง รายชื่อ “โรงเรียนในโครงการ 

  พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” 

 ๕. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๙๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้ง 

  คณะทำงานจัดทำคูมือแนวทางการบริหาร “โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหาร  

  รูปแบบนิติบุคคล” 
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กฎกระทรวง  
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงได ดังตอไปนี้   

 ขอ ๑  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา

ดำเนินการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณดานการ 

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหนาที่ของตน แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้   

หนา ๒๙  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” 119

 (๑)  ดานวิชาการ   

  (ก)  การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกีย่วกบัการใหความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทองถิน่  

  (ข)   การวางแผนงานดานวิชาการ   

  (ค)   การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   

  (ง)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   

  (จ)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

  (ฉ)   การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน   

  (ช)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   

  (ช)   การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู   

  (ฌ)  การนิเทศการศึกษา   

  (ญ)  การแนะแนว  

  (ฎ)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   

  (ฏ)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ   

  (ฐ)   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น   

  (ฑ)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

    สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

หนา ๓๐  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
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  (ฒ) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา   

  (ณ) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา   

  (ด)  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

 (๒) ดานงบประมาณ   

  (ก)  การจดัทำแผนงบประมาณและคำขอตัง้งบประมาณเพือ่เสนอตอปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

    หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี    

  (ข)  การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง   

  (ค)  การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   

  (ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

  (จ)  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ   

  (ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ   

  (ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ   

  (ช)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   

  (ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา   

  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

  (ฎ) การวางแผนพัสดุ   

  (ฏ) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

    ที่ใชงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี   

หนา ๓๑  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
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  (ฐ)  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ   

  (ฑ) การจัดหาพัสดุ   

  (ฒ) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ   

  (ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน   

  (ด)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน   

  (ถ)  การนำเงินสงคลัง   

  (ท) การจัดทำบัญชีการเงิน   

  (ธ)  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน   

  (น) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  

 (๓) ดานการบริหารงานบุคคล  

  (ก)  การวางแผนอัตรากำลัง   

  (ข)  การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ค)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   

  (ง)  การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (จ)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน   

  (ฉ)  การลาทุกประเภท   

  (ช)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  (ช)  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

  (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน   

  (ญ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

  (ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข   

  (ฏ) การออกจากราชการ   

  (ฐ)  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ   

  (ฑ) การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ   

  (ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ   

  (ด)  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

  (ต)   การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา   

หนา ๓๒  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
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  (ถ)  การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต   

  (ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับ 

    การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

 (๔) ดานการบริหารทั่วไป   

  (ก)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ   

  (ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา   

  (ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา   

  (ง)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน   

  (จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร   

  (ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   

  (ช)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

  (ช)  การดำเนินงานธุรการ   

  (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   

  (ญ) การจัดทำสำมะโนผูเรียน   

  (ฎ) การรับนักเรียน  

  (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา   

  (ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   

  (ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

  (ฒ) การทัศนศึกษา   

  (ณ) งานกิจการนักเรียน   

  (ด)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา   

  (ต)  การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

    หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา   

  (ถ)  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น   

  (ท) การผลการปฏิบัติงาน   

  (ธ)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน   

  (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน   

 ขอ ๒ การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาขอ ๑ ใหคำนึงถึงหลักการ ดังตอไปนี้  

 (๑) ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จะสามารถรับผิดชอบดำเนินการตามขีดความสามารถ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

หนา ๓๓  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
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หนา ๓๔  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 (๒) ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

กับเรื่องที่จะกระจายอำนาจ   

 (๓) ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา   

 (๔) ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา   

 (๕) มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพื้นที่   

 (๖) มุงใหเกิดผลสำเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอำนาจใหแกสถานศึกษาใหมากที่สุด 

เพื่อใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว  

 (๗) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา   

 (๘) เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง   

 ขอ ๓ การกระจายอำนาจการบรหิารและการจดัการศกึษาตามทีก่ำหนดในขอ ๑ เรือ่งใดจะกำหนด

ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาเปนผูรับมอบการ 

กระจายอำนาจ ใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แลวแตกรณี ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในประกาศดังกลาวอาจกำหนดใหในระยะแรกมีการกระจายอำนาจ 

เฉพาะบางเรื่อง หรือกำหนดการกระจายอำนาจใหเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาแตกตางกันตามลักษณะ

หรอืความพรอมและความเหมาะสมในการปฏบิตัหินาที ่ รวมทัง้อาจกำหนดเงือ่นไขทีต่องปฏบิตัใินการดำเนนิการ

ตามที่ไดรับมอบการกระจายอำนาจไดแตจะตองปรับปรุงการกระจายอำนาจนั้นใหเพิ่มมากขึ้นตามชวงเวลา 

ที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามหลักการในขอ ๒ สำหรับการกระจายอำนาจใหแกสถานศึกษา อาจกำหนด

ใหการดำเนินการในเรื่องใดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดวยก็ได  

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี อาจประกาศกำหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานที่มีการ 

กระจายอำนาจ เพื่อใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา 

ที่ไดรับมอบการกระจายอำนาจปฏิบัติได   

 ขอ ๔  ใหสำนักงานปลัดกระทรวง หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี 

มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม และกำกับดูแลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังตอไปนี้  

 (๑) สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ที่ ไดรับการกระจายอำนาจ 

อยางมีประสิทธิภาพ   

 (๒) จัดใหมีระบบการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการกระจายอำนาจ 

ใหเปนไปตามกฎหมาย   

 (๓) ใหขอเสนอแนะหรือแนะนำการใชอำนาจ ตลอดจนมีอำนาจยับยั้งและแกไขการใชอำนาจ

ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมาย  
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 (๔) ศึกษา วิเคราะห เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอำนาจการบริหารอยางตอเนื่อง  

 (๕) รายงานผลการดำเนินการกระจายอำนาจและเสนอแนะปญหาอุปสรรคและแนวทาง 

การพัฒนาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

 ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่สนับสนุน สงเสริม กำกับดูแล และประเมินผล

การดำเนินงานของ สถานศึกษาที่ ได รับมอบการกระจายอำนาจ ให เปนไปตามแนวทางที่ปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   

 ขอ ๕  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เ ห็ น สมคว ร ห รื อ ไ ด รั บ ก า ร ร อ ง ขอจ ากสำนั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ าหรื อ กลุ ม สถ านศึ กษ า 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกำหนดใหรวมกลุม 

สถานศึกษาหลายแหงทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา เปนระบบเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการหรือชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ไดรับการกระจายอำนาจ 

โดยคำนึงถึงความพรอมของแตละสถานศึกษาดวย   

 ขอ ๖  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา และสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนัน้   

 

   ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   วิจิตร ศรีสอาน 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

บัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ  

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 

ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเปน 

ตองออกกฎกระทรวงนี้  

หนา ๓๕ 

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 เพื่อใหการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในดานวิชาการดานงบประมาณ  

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินการในบางเรื่องตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี ทั้งนี้ 

เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเปนอิสระ ความคลองตัวและสามารถรับผิดชอบ 

ในการดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ   

 อาศัยอำนาจตามความในขอ ๓ และขอ ๔ แหงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จึงออกประกาศการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังตอไปนี้   

 ขอ ๑  ในประกาศนี้   

 “กฎกระทรวง” หมายความวา กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการการกระจายอำนาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 “ระบบเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา” หมายความวา การรวมกลุมสถานศึกษา

ประเภทที่หนึ่งภายในหรือตางเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวมกันบริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือขาย 

สถานศึกษาประเภทหนึ่ง และการรวมกลุมสำหรับ สถานศึกษาประเภทที่สองซึ่งรวมกลุมภายในเขตพื้นที่ 

การศึกษาเพื่อรวมกันบริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือขายสถานศึกษาประเภทที่สองโดยสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาใหการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือ ตามสภาพความพรอมที่แตกตางกัน” 

 “เครือขายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง” หมายความวา สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งภายใน 

หรือตางเขตพื้นที่การศึกษาที่รวมกัน เพื่อใหมีการดำเนินการสงเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

การบริหารและจัดการศึกษาในเรื่องที่ไดรับการกระจายอำนาจ 
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  “เครือขายสถานศึกษาประเภทที่สอง” หมายความวา สถานศึกษาประเภทที่สองที่อยูภายใน 

เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเปนเครือขายสถานศึกษา  

 และสงเสริมสนับสนุนเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมกันไดเสมือนกับสถานศึกษา

ประเภทที่หนึ่ง และใหรวมถึงสถานศึกษาประเภทที่สอง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาสถานศึกษา  

นั้นสามารถบริหารและจัดการศึกษาไดดวยตนเองก็อาจไมตองรวมเปนเครือขายก็ได   

 ขอ ๒ ใหสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะไดรับ 

การกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาแบงเปนสองประเภท ดังนี้   

 (๑) สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ไดแก สถานศึกษาที่มีลักษณะดังนี้   

  (ก)  มีจำนวนนักเรียนตั้งแตหารอยคนขึ้นไป หรือโรงเรียนและศูนยการศึกษาพิเศษ และ  

  (ข)  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   

 ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งตามวรรคหนึ่ง 

ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาของตนทุกรอบปการศึกษา   

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจกำหนดใหสถานศึกษาอื่นใดเปนสถานศึกษา

ประเภทที่หนึ่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมก็ได   

 (๒) สถานศึกษาประเภทที่สอง ไดแก สถานศึกษาที่ไมเขาขายการเปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง  

 ขอ ๓  ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามที่กฎหมายกำหนดเปนอำนาจหนาที่ของตนในเรื่องดังตอไปนี้  

 (๑) ดานวิชาการ   

  (ก)  การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกีย่วกบัการใหความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทองถิน่  

  (ข)   การวางแผนงานดานวิชาการ   

  (ค)   การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   

  (ง)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

  (จ)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   

  (ฉ)   การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู   

  (ช)   การนิเทศการศึกษา   

  (ซ)   การแนะแนว   

  (ฌ)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   

  (ญ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ   

  (ฎ) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น   

  (ฏ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  

    สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

  (ฐ)  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา   

  (ฑ) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   
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 (๒) ดานงบประมาณ   

  (ก)  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  (ข)  การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง   

  (ค)  การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   

  (ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

  (จ)  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  

  (ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ   

  (ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ   

  (ซ)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

  (ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา   

  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

  (ฏ) การวางแผนพัสดุ   

  (ฏ) การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

    ที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  (ฐ)  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ   

  (ฑ) การจัดหาพัสดุ   

  (ฒ) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ   

  (ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน   

  (ด)  การเบิกเงินจากคลัง   

  (ต)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน   

  (ถ)  การนำเงินสงคลัง   

  (ท) การจัดทำบัญชีการเงิน    

  (ธ)  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน   

  (น) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  

 (๓) ดานการบริหารงานบุคคล   

  (ก)  การวางแผนอัตรากำลัง   

  (ข)  การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ค)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   

  (ง)  การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (จ)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

   (ฉ)  การลาทุกประเภทที่ไมอยูในอำนาจของผูอำนวยการสถานศึกษา   

  (ช)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”128 คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”

  (ซ)  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

  (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน   

  (ญ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

  (ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข   

  (ฏ) การออกจากราชการ   

  (ฐ)  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ   

  (ฑ) การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ   

  (ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ   

  (ด)  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

  (ต)  การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา   

  (ถ)  การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา   

 (๔) ดานการบริหารทั่วไป  

  (ก)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ   

  (ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา   

  (ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา   

  (ง)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน   

  (จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร   

  (ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   

  (ช)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

  (ซ)  การดำเนินงานธุรการ   

  (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   

  (ญ) การจัดทำสำมะโนผูเรียน   

  (ฏ) การกำหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา   

  (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา   

  (ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   

  (ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
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  (ฒ) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน   

  (ณ) การประชาสัมพันธงานการศึกษา   

  (ด)  การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

    หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา   

  (ต)  การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น   

  (ถ)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

  (ท) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน   

  (ธ)  การกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

 อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอ ๓ (๑) ดานวิชาการ (ก) (ข) (ฎ) ขอ ๓ (๒)  

ดานงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ) ขอ ๓ (๓) ดานการบริหารงานบุคคล (ก) และขอ ๓ (๔) ดานการบริหาร

ทั่วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ตองไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดวย   

 ขอ ๔  ใหผูอำนวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งมีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามที่กฎหมายกำหนดเปนอำนาจหนาที่ของตนในเรื่องดังตอไปนี้   

 (๑) ดานวิชาการ   

  (ก)   การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกีย่วกบัการใหความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทองถิน่  

  (ข)  การวางแผนงานดานวิชาการ   

  (ค)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

  (ง)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   

  (จ)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

  (ฉ)  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน   

  (ช)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   

  (ช)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

  (ฌ) การนิเทศการศึกษา   

  (ญ) การแนะแนว  

  (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   

  (ฏ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ   

  (ฐ)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

  (ฑ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

    สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

  (ฒ) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา   

  (ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา   

  (ด)  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”130 คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”

 (๒) ดานงบประมาณ   

  (ก)  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  (ข)  การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง   

  (ค)  การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   

  (ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

  (จ)  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ   

  (ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ   

  (ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ   

  (ช)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   

  (ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา   

  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

  (ฎ) การวางแผนพัสดุ   

  (ฏ) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

    ที่ใชงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  (ฐ)  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ   

  (ฑ) การจัดหาพัสดุ   

  (ฒ) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ   

  (ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน   

  (ด)  การเบิกเงินสงคลัง    

  (ต)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน   

  (ถ)  การนำเงินสงคลัง   

  (ท) การจัดทำบัญชีการเงิน   

  (ธ)  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน   

  (น) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน   

 (๓) ดานการบริหารงานบุคคล   

  (ก)  การวางแผนอัตรากำลัง   

  (ข)  การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ค)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   

  (ง)  การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (จ)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
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  (ฉ)  การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไมมีระเบียบกำหนดไวโดยเฉพาะ   

  (ช)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  (ช)  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

  (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน   

  (ญ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

  (ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข   

  (ฏ) การออกจากราชการ  

  (ฐ)  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ   

  (ฑ) การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ   

  (ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ   

  (ด)  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

  (ต)  การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา  

  (ถ)  การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับ 

    การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ 

    บุคลากรทางการศึกษา   

 (๔) ดานการบริหารทั่วไป  

  (ก)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ   

  (ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา   

  (ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

  (ง)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน   

  (จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร   

  (ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   

  (ช)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

  (ช)  การดำเนินงานธุรการ   

  (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   

  (ญ) การจัดทำสำมะโนผูเรียน   

  (ฎ) การรับนักเรียน  

  (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา   
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  (ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   

  (ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

  (ฒ) การทัศนศึกษา  

  (ณ) งานกิจการนักเรียน 

   (ด)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา   

  (ต)  การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

    หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา   

  (ถ)  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น   

  (ท) การผลการปฏิบัติงาน   

  (ธ)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน   

  (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน   

 อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอ ๔ (๑) ดานวิชาการ (ข) (ง) (ฎ) 

ขอ ๔ (๒) ดานงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ช) (ณ) ขอ ๔ (๓) ดานการบริหารงานบุคคล (ก) และขอ ๔ (๔)  

ดานการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย  

 ในกรณีที่สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งนำเอารายวิชาพิเศษมาเพิ่มหรือปรับใชในหลักสูตรสถานศึกษา

ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และรายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทราบกอนนำไปใช สวนกรณีที่นำหลักสูตรพิเศษอื่นใดมาทดแทน

หลักสูตรสถานศึกษา ใหขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ขอ ๕ ใหผูอำนวยการสถานศึกษาประเภทที่สองมีอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามที่กฎหมายกำหนดเปนอำนาจหนาที่ของตนในเรื่องดังตอไปนี้  

 (๑) ดานวิชาการ   

  (ก)  การพฒันาหรอืการดำเนนิการเกีย่วกบัการใหความเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทองถิน่  

  (ข)  การวางแผนงานดานวิชาการ   

  (ค)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

  (ง)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   

  (จ)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

  (ฉ)  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน   

  (ช)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   

  (ช)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู   

  (ฌ) การนิเทศการศึกษา  

  (ญ) การแนะแนว   

  (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา   

  (ฏ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  
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  (ฐ)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  

  (ฑ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

    สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

  (ฒ) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา   

  (ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา   

  (ด)  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

 (๒) ดานงบประมาณ  

  (ก)  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  (ข)  การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง   

  (ค)  การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   

  (ง)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

  (จ)  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ   

  (ฉ)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ   

  (ช)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ   

  (ช)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

  (ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา   

  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

  (ฎ) การวางแผนพัสดุ   

  (ฏ) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

    ที่ใชงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  (ฐ)  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ   

  (ฑ) การจัดหาพัสดุ   

  (ฒ) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ   

  (ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน   

  (ด)  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน   

  (ต)   การจัดทำบัญชีการเงิน  

  (ถ)  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน   

  (ท) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน   

 ในกรณีจำเปน สำหรับการดำเนินการตาม (ก) และ (ข) หากสถานศึกษาประเภทที่สอง 

รองขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการแทนได   
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 (๓) ดานการบริหารงานบุคคล   

  (ก)  การวางแผนอัตรากำลัง   

  (ข)  การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ค)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   

  (ง)  การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (จ)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

  (ฉ)  การลาทุกประเภท   

  (ช)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  (ช)  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

  (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

  (ญ) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

  (ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข  

  (ฏ) การออกจากราชการ 

   (ฐ)  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

  (ฑ) การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

    เครื่องราชอิสริยาภรณ  

  (ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  

  (ด)  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  (ต)  การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา   

  (ถ)  การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  (ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 (๔) ดานการบริหารทั่วไป  

  (ก)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

  (ข)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

   (ค)  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

  (ง)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

  (จ)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  

  (ฉ)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  (ช)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

  (ช)  การดำเนินงานธุรการ  



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” 135

  (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  

  (ญ) การจัดทำสำมะโนผูเรียน  

  (ฎ) การรับนักเรียน 

   (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

   (ฐ)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

  (ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

  (ฒ) การทัศนศึกษา  

  (ณ) งานกิจการนักเรียน   

  (ด)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา  

  (ต)  การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

    หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  

  (ถ)  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  

  (ท) การผลการปฏิบัติงาน  

  (ธ)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  

  (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

 อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๕ (๑) ดานวิชาการ (ข) (ง) (ฎ) 

ขอ ๕ (๒) ดานงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ช) (ณ) ขอ ๕ (๓) ดานการบริหารงานบุคคล (ก) และขอ ๕ (๔)  

ดานการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย  

 ขอ ๖  การบริหารดานการบริหารงานทั่วไป ใหเปนอำนาจของผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี ยกเวนเรื่องการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ  

หรือการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น หากมีกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข

กำหนดไวเปนอยางใดใหเปนไปตามนั้น  ขอ ๗ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริมสนับสนุนระบบเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการหรือชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่ไดรับ 

การกระจายอำนาจโดยคำนึงถึงความพรอมของแตละสถานศึกษา   

 ขอ ๘  ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งแหงใดแหงหนึ่ง

ไมสามารถบริหารและจัดการศึกษาที่จะรองรับการกระจายอำนาจใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ

ประเมิน และเรงดำเนินการใหการสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือกอน หากยังไมผานการประเมินอีก  

และจะสงผลกระทบตอการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แจงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกาศถอดถอนรายชื่อจากการเปนสถานศึกษา

ประเภทที่หนึ่ง   

 ขอ ๙  สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งอาจรวมกันเปนเครือขายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งทั้งใน 

และตางเขตพื้นที่การศึกษาโดยรวมกลุมสถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันกอน และอาจรวมสถานศึกษาเอกชน 

และสถานศึกษาสังกัดอื่นเขาเปนเครือขาย เพื่อใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดวยก็ได   
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 ขอ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจัดกลุมสถานศึกษาประเภทที่สองเปนเครือขาย 

สถานศึกษาประเภทที่สองเพื่อชวยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให 

สถานศึกษาสามารถพัฒนาสูความเปนสถานศึกษาประเภทหนึ่ง โดยทำเปนประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา   

 ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชวยเหลือ กำกับ และดูแลการบริหารจัดการ และการใชทรัพยากร

รวมกันของเครือขาย สถานศึกษาประเภทที่สองเพื่อเสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งรองรับ 

การกระจายอำนาจ  

 ขอ ๑๑ ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดระบบการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการดำเนินการของสถานศึกษาในการใชอำนาจในการบริหารและจัดการศึกษาใหเปนไปตาม 

กฎกระทรวงและประกาศฉบับนี้   

 ขอ ๑๒ ในวาระเริ่มแรก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อ 

สถานศึกษาประเภทที่หนึ่งตามขอ ๒ (๑) กอน   

 ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปญหา 

อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้   

 ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ประกาศนี้ เปนตนไป   

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

 

     (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 

     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่  

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้   

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต

การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖”  

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

 ขอ ๓  ในระเบียบนี้   

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

ที่เปนนิติบุคคล   

 ขอ ๔ ใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 

วาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ขอ ๕ ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกใหผูอำนวยการสถานศึกษา 

เปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา   

 ขอ ๖ ใหสถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

ทีม่ผีูอทุศิใหแกสถานศกึษา เวนแตการจำหนายอสงัหารมิทรพัยทีม่ผีูอทุศิใหสถานศกึษา ตองไดรบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ   

 เมื่อจำหนายอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว ใหสถานศึกษารายงานใหผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยเร็ว   

หนา ๑  

เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา    ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
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 ในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีผูอุทิศ 

ตามวรรคหนึง่กไ็ด  

 ขอ ๗ ในกรณทีีจ่ะตองมกีารจดทะเบยีนสทิธ ิขึน้ทะเบยีนหรอืดำเนนิการทางทะเบยีนใด ๆ เกี่ยวกับ

ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา ใหสถานศึกษาสามารถดำเนินการทางทะเบียนดังกลาวไดในนามนิติบุคคล

สถานศึกษา  

 ขอ ๘  ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี ใหสถานศึกษารายงานใหสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา เพื่อแจงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อดำเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบ

ดำเนินคดีโดยเร็ว  

 ขอ ๙ สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนของที่ตั้งไวสำหรับ 

สถานศึกษาตามที่ไดรับการกำหนดเงินและไดรับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนด ทั้งนี้ ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน   

 ขอ ๑๐ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในสวนที่อยูในความดูแล 

รับผิดชอบหรืออยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบตามหลักเกณฑที่ระบุในขอ ๙ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 

ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกำหนด   

 ขอ ๑๑ การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา ใหสถานศึกษารับบริจาค 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ และตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   

 ขอ ๑๒ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกำหนด   

 ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาจัดทำบัญชีสแสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหตามขอ ๖ 

ไวเปนหลักฐานและใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาวรายงานใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปงบประมาณ   

 ใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีทรัพยสิน

ดังกลาวแลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว   

หนา ๓๐  

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
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 ขอ ๑๔ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   

 ขอ ๑๕ เมื่อมีประกาศยุบ รวม เลิก สถานศึกษา ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดใหมีการ 

ตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชี รวมทั้งดำเนินการโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   

 ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

     ปองพล อดิเรกสาร  

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

หนา ๑  

เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา    ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  

๒๘ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน เพื่อเปนตนแบบโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหาร 

รูปแบบนิติบุคคล 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลรุนที่ ๑ ระดับประถมศึกษา 

จำนวน ๒๘ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียน ตามรายชื่อแนบทายประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามภารกิจ

ที่จะกำหนดตอไป 

 

          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

  

 (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บัญชีรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

ระดับประถมศึกษา  

(รุนที่ ๑) 

แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน จังหวัด 

 ๑ กรุงเทพมหานคร อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร 
 ๒ กรุงเทพมหานคร ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
 ๓ กรุงเทพมหานคร พญาไท กรุงเทพมหานคร 
 ๔ กรุงเทพมหานคร พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร 
 ๕ กรุงเทพมหานคร อนุบาลพิบูลเวศม กรุงเทพมหานคร 
 ๖ กรุงเทพมหานคร พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร 
 ๗ กรุงเทพมหานคร อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 
 ๘ กระบี่ อนุบาลกระบี่ กระบี่ 
 ๙ ชลบุรี เขต ๑ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 
 ๑๐ ชุมพร เขต ๑ อนุบาลชุมพร ชุมพร 
 ๑๑ เชียงราย เขต ๑ อนุบาลเชียงราย เชียงราย 
 ๑๒ เชียงใหม เขต ๑ อนุบาลเชียงใหม เชียงใหม  
 ๑๓ นครปฐม เขต ๑ อนุบาลนครปฐม นครปฐม 
 ๑๔ นครพนม เขต ๑ อนุบาลนครพนม นครพนม 
 ๑๕ นครราชสีมา เขต ๑ อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 
 ๑๖ นครสวรรค เขต ๑ อนุบาลนครสวรรค นครสวรรค 
 ๑๗ ประจวบคีรีขันธ เขต ๑ อนุบาลประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 
 ๑๘ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๙ พะเยา เขต ๑ อนุบาลพะเยา พะเยา 
 ๒๐ พิจิตร เขต ๒ อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎรอุทิศ” พิจิตร 
 ๒๑ พิษณุโลก เขต ๑ อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 
 ๒๒ ยะลา เขต ๑ อนุบาลยะลา ยะลา 
 ๒๓ ระนอง อนุบาลระนอง ระนอง 
 ๒๔ ระยอง เขต ๑ อนุบาลระยอง ระยอง 
 ๒๕ สมุทรสงคราม อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
 ๒๖ สระบุรี เขต ๑ อนุบาลสระบุรี สระบุรี 
 ๒๗ สุรินทร เขต ๑ อนุบาลสุรินทร สุรินทร 
 ๒๘ อุบลราชธานี เขต ๑ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
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บัญชีรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

ระดับมัธยมศึกษา  

(รุนที่ ๑) 

แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน จังหวัด 

 ๑ สพม. เขต ๑ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 ๒ สพม. เขต ๑ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 ๓ สพม. เขต ๑ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 ๔ สพม. เขต ๑ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
 ๕ สพม. เขต ๑ ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
 ๖ สพม. เขต ๑ เทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร 
 ๗ สพม. เขต ๑ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 ๘ สพม. เขต ๑ มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 
 ๙ สพม. เขต ๒ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
 ๑๐ สพม. เขต ๒ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 
 ๑๑ สพม. เขต ๒ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 
 ๑๒ สพม. เขต ๒ หอวัง กรุงเทพมหานคร 
 ๑๓ สพม. เขต ๒ สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 
 ๑๔ สพม. เขต ๓ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 
 ๑๕ สพม. เขต ๓ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 
 ๑๖ สพม. เขต ๖ เบญจมราชรังสฤษฎ ฉะเชิงเทรา 
 ๑๗ สพม. เขต ๖ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 ๑๘ สพม. เขต ๑๑ สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 
 ๑๙ สพม. เขต ๑๒ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
 ๒๐ สพม. เขต ๑๔ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
 ๒๑ สพม. เขต ๑๖ หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 
 ๒๒ สพม. เขต ๑๗ ศรียานุสรณ จันทบุรี 
 ๒๓ สพม. เขต ๑๘ ชลกันยานุกูล ชลบุรี 
 ๒๔ สพม. เขต ๑๘ ระยองวิทยาคม ระยอง 
 ๒๕ สพม. เขต ๒๙ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
 ๒๖ สพม. เขต ๓๑ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 
 ๒๗ สพม. เขต ๓๔ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม 
 ๒๘ สพม. เขต ๓๕ บุญวาทยวิทยาลัย ลำปาง 
 ๒๙ สพม. เขต ๓๙ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
 ๓๐ สพม. เขต ๔๒ นครสวรรค นครสวรรค 
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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  

๒๙ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ โรงเรียน เพื่อเปนตนแบบโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ

นิติบุคคล  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล รุนที่ ๒ ระดับประถมศึกษา 

จำนวน ๒๙ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ โรงเรียน ตามรายชื่อแนบทายประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจ 

ที่จะกำหนดตอไป  

 

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

  

 (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บัญชีรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
ระดับประถมศึกษา  

(รุนที่ ๒) 
แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน จังหวัด 
 ๑ กาญจนบุรี เขต ๑ อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
 ๒ ขอนแกน เขต ๑ อนุบาลขอนแกน ขอนแกน 
 ๓ จันทบุรี เขต ๑ สฤษดิเดช จันทบุรี 
 ๔ ฉะเชิงเทรา เขต ๑ อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
 ๕ ชัยภูมิ เขต ๑ อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 
 ๖ เชียงราย เขต ๑ บานสันโคง (เชียงรายจรูญราษฎร) เชียงราย 
 ๗ ตรัง เขต ๑ อนุบาลตรัง ตรัง 
 ๘ นนทบุรี เขต ๑ อนุราชประสิทธิ์  นนทบุรี 
 ๙ นนทบุรี เขต ๑ อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี 
 ๑๐ บุรีรัมย เขต ๑ อนุบาลบุรีรัมย บุรีรัมย 
 ๑๑ ปทุมธานี เขต ๑  ประถมศึกษาธรรมศาสตร ปทุมธานี 
 ๑๒ ปทุมธานี เขต ๑ อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี 
 ๑๓ ปตตานี เขต ๑ อนุบาลปตตานี ปตตานี 
 ๑๔ พังงา อนุบาลพังงา พังงา 
 ๑๕ พิจิตร เขต ๑ อนุบาลพิจิตร พิจิตร 
 ๑๖ พิษณุโลก เขต ๑ จาการบุญ พิษณุโลก 
 ๑๗ เพชรบุรี เขต ๑ อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี 
 ๑๘ เพชรบูรณ เขต ๑ อนุบาลเพชรบูรณ เพชรบูรณ 
 ๑๙ แมฮองสอน เขต ๑ อนุบาลแมฮองสอน แมฮองสอน 
 ๒๐ ลพบุรี เขต ๑ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี 
 ๒๑ ลำพูน เขต ๑ อนุบาลลำพูน ลำพูน 
 ๒๒ ศรีสะเกษ เขต ๑ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
 ๒๓ สกลนคร เขต ๑ อนุบาลสกลนคร สกลนคร 
 ๒๔ สตูล  อนุบาลสตูล สตูล 
 ๒๕ สุโขทัย เขต ๑ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 
 ๒๖ สุราษฎรธานี เขต ๑ อนุบาลสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 
 ๒๗ อางทอง  อนุบาลวัดอางทอง อางทอง 
 ๒๘ อุดรธานี เขต ๑ อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี 
 ๒๙ อุตรดิตถ เขต ๑ อนุบาลอุตรดิตถ อุตรดิตถ 
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บัญชีรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
ระดับมัธยมศึกษา  

(รุนที่ ๒) 
แนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ลำดับที่ เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน จังหวัด 
 ๑ สพม. เขต ๑ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
 ๒ สพม. เขต ๑ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร 
 ๓ สพม. เขต ๑ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 
 ๔ สพม. เขต ๑ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
 ๕ สพม. เขต ๒ บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร 
 ๖ สพม. เขต ๒ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 
 ๗ สพม. เขต ๒ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 
 ๘ สพม. เขต ๓ จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา 
 ๙ สพม. เขต ๔ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 
 ๑๐ สพม. เขต ๘ กาญจนานุเคราะห กาญจนบุรี 
 ๑๑ สพม. เขต ๘ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 
 ๑๒ สพม. เขต ๑๑ ศรียาภัย ชุมพร 
 ๑๓ สพม. เขต ๑๒ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
 ๑๔ สพม. เขต ๑๒ พัทลุง พัทลุง 
 ๑๕ สพม. เขต ๑๓ สภาราชินี  ตรัง 
 ๑๖ สพม. เขต ๑๔ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 
 ๑๗ สพม. เขต ๑๖  มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา สงขลา 
 ๑๘ สพม. เขต ๑๖ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สงขลา 
 ๑๙ สพม. เขต ๑๘ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 
 ๒๐ สพม. เขต ๒๐ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
 ๒๑ สพม. เขต ๒๕ ขอนแกนวิทยายน ขอนแกน 
 ๒๒ สพม. เขต ๒๗ สตรีศึกษา รอยเอ็ด 
 ๒๓ สพม. เขต ๓๒ บุรีรัมยพิทยาคม บุรีรัมย 
 ๒๔ สพม. เขต ๓๓ สิรินธร สุรินทร 
 ๒๕ สพม. เขต ๓๗ สตรีศรีนาน นาน 
 ๒๖ สพม. เขต ๓๗ นารีรัตนจังหวัดแพร แพร 
 ๒๗ สพม. เขต ๓๙ อุตรดิตถดรุณี อุตรดิตถ 
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คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ ๑๙๖๙/๒๕๕๕ 
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือแนวทางการบริหาร 

 “โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” 
 
 
  ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคูมือแนวทาง 
การบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  
  ดังนั้นเพื่อใหการจัดประชุมปฏิบัติการเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจึงแตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือแนวทางการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
ดังตอไปนี้ 
ที่ปรึกษา 
 ๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน   
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒.  นายอนันต ระงับทุกข   
   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓. นางเบญจลักษณ น้ำฟา   
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๔.  นายสุเทพ ชิตยวงษ   
  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะทำงาน  
  ๑. นายกมล รอดคลาย ประธานคณะทำงาน 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๒. นางอองจิต เมธยะประภาส รองประธานคณะทำงาน 
  ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน 
 ๓. นายเกษม สดงาม คณะทำงาน 
  ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๔. นางสาววีณา อัครธรรม คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕. นางสาวไพรวัลย พิทักษสาลี คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
 ๖. นายไกร เกษทัน คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
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 ๗. นายพีระ รัตนวิจิตร คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
 ๘. นายอุดม พรมพันธใจ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๙. นางสุกัญญา งามบรรจง คณะทำงาน 
  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อและการเรียนรู 
 ๑๐.  นางสาวพจนีย เจนพนัส คณะทำงาน 
  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากระบวนการแนะแนว 
 ๑๑. นายสุรเสน ทั่งทอง คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
 ๑๒. นายสุรัตน ดวงชาทม คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
 ๑๓. นายกวินทรเกียรติ นนธพละ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๑๔. นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 
 ๑๕.  นายนพพร พิพิธจันทร คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
 ๑๖. นายพิทยา ไชยมงคล คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๑๗. นายสมเกียรติ สรรคพงษ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
 ๑๘.  นายทองปอนด สาดออน คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 ๑๙. นายสุวิทย มุกดาภิรมย คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
 ๒๐. นายเอกวัฒน ลอสุนิรันดร คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 ๒๑. นายสุรชัย เมืองเหลือ คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 
 ๒๒. นายบัณฑิต พัดเย็น คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนพญาไท 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๒๓. นายสำเริง กุจิระพันธ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
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 ๒๔. นางรำพึง ชำนาญ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 
 ๒๕. นายอุดม อินทผล คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 ๒๖. นางสุนันทา โกธา คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดสามรม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 ๒๗. นางสาวจันทรฉาย ยมสูงเนิน คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ 
 ๒๘. นางบรรเจิด อุนมณีรัตน คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
 ๒๙.  นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๓๐. นายวิศรุต สนธิชัย คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๓๑. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๓๒. นางจำนงค แจมจันทรวงษ คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๓๓. นางฎาทกาญจน อุสตัส คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๓๔. นายพิชยนันท สารพานิช คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๓๕. นายปรเมษฐ โมลี คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
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 ๓๖. นางวัชราภรณ จิตรอนุกูล คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๓๗. นางสาวสุภาวดี วงษสกุล คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๓๘. นายสมร ปาโท คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๓๙. นายวรพันธ แกวอุดม คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนสุนทรเมตตาประชาสรรค 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๔๐.  นายสมชาย ฟกทอง คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนบัวแกวเกษร 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
 ๔๑. นายพรศักดิ์ จินดาพล คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 
 ๔๒. นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๔๓. นายประยงค แกนลา คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 ๔๔. นางจิตราภรณ ใยศิลป คณะทำงาน 
  ผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 ๔๕.  นายไสว บรรณาลัย คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 ๔๖.  นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
 ๔๗. นางชเนตตี วัจนะรัตน คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
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 ๔๘.  นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๔๙.  นายวิทวัส ตะวันธรงค คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๕๐.  นายวีระ ศรีละออ คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๕๑.  นายวีระ เจนชัย คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๕๒.  นายไพฑูรย สีสังข คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๕๓.  นางเพ็ญแข วัฒนสุข คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนหอวัง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
 ๕๔.  นายมานิต คงเจริญ คณะทำงาน  
  รองผูอำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
 ๕๕.  นางสุวณี อึ่งวรากร คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 
 ๕๖.  นางภาวดี วีรพันธุ คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๕๗.  นางสาวนันนกรฐ ทิพยสูงเนิน คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
 ๕๘. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 ๕๙.  นางวารี ศรีเจริญ คณะทำงาน 
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธัญบุรี 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
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 ๖๐.  นางรัตนา แกวเขียว คณะทำงาน 
  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานรางอีเมย (ฮงบำรุงราษฎร)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
 ๖๑. นายกุลจิตต รัชดาศิวะกุล คณะทำงาน 
   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 
 ๖๒. นางสุนีย แกวอุไร คณะทำงาน 
   ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๖๓. นายสุวัฒน นิลพลอย คณะทำงาน 
   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑ 
 ๖๔. นายตวน มังบูแวน คณะทำงาน 
   ผูอำนวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 
 ๖๕.  นางจิรวดี อยาลืมญาติ คณะทำงาน 
  นักประชาสัมพันธชำนาญการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
 ๖๖.  นางกนกวรรณ ออนตา คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 ๖๗. นางสาวกัญนิกา พราหมณพิทักษ คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๖๘. นางพรพรรณ โชติพฤกวัน คณะทำงาน 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ๖๙.  นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ คณะทำงาน 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
  สำนักทดสอบทางการศึกษา 
 ๗๐.  นางผองศรี พรรณราย คณะทำงาน 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
  สำนักทดสอบทางการศึกษา 
 ๗๑.  นางศรีนวล วรสรรพการ คณะทำงาน 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
  สำนักการคลังและสินทรัพย 
 ๗๒.  นางสาวศิริพรรณ ประพฤทธิ์ตระกูล คณะทำงาน  
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
  สำนักการคลังและสินทรัพย 
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 ๗๓.  นางสาวพรรณภา ชุติพันธเจริญ คณะทำงาน 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
  สำนักการคลังและสินทรัพย 
 ๗๔.  นางสาวจารุณี บุรุษชาต คณะทำงาน 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 ๗๕.  นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน คณะทำงาน 
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 ๗๖. นางสาวอุมบุญ สิงหอัศวิน คณะทำงาน 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
  สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
 ๗๗. นางจินตนา เหนือเกาะหวาย คณะทำงาน 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
  สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
 ๗๘. นางชินดา ฮาดดา คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 
 ๗๙. นายวิทยา ประภาพร คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๘๐.  นายกฤษฎี ศรีบรรพต คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๘๑.  นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ คณะทำงาน 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๘๒. นายทรงวุฒิ มลิวัลย คณะทำงาน 
  รองผูอำนวยการสำนักอำนวยการ 
 ๘๓.  นางสมัย เทวฤทธิ์ คณะทำงาน 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ   
  สำนักอำนวยการ 
 ๘๔.  นางสาวกาญจนาพร พงษเดชา คณะทำงาน 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
  สำนักอำนวยการ 
 ๘๕. นางณรี สุสุทธิ คณะทำงาน  
  รองผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๘๖. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล” 153

 ๘๗. นายทรงศักดิ์ ศิริจร คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๘๘. นางรัชนี สินสืบผล คณะทำงาน 
  นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๘๙. นางกุสุมา ไฟนสตีน คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๐. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๑. นายวิโรจน ธานมาศ คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๒.  นายพงษพิสุทธิ์ นาคะสิงห คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๓.  นางจรินทร พุมพวง คณะทำงาน 
  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๔. นางกนกภรณ มงคลแท คณะทำงาน 
  พนักงานธุรการ ส ๔ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๕. นางสมัย พงษโพธิ์ชัย คณะทำงาน 
  พนักงานธุรการ ส ๔ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๖. นายรังสรรค มณีเล็ก คณะทำงาน 
  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู และเลขานุการ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๗. นางกฤษณา สวางแสง คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๙๘. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๙๙. นางปทมา ปนทวังกูร คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ๑๐๐. นางสาวสุกัลยา ปาสาบุตร คณะทำงาน 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ และผูชวยเลขานุการ 
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ใหคณะทำงานมีหนาที่  
 ๑.  จัดทำคูมือแนวทางการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
 ๒.  จดัทำปฏทินิการดำเนนิงานการบรหิารโรงเรยีนในโครงการพฒันาการบรหิารรปูแบบนติบิคุคล  
 ๓.  สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเสนอผูบริหารระดับสูง 
   
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
   
  (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 




