
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนำจหนำ้ที่ของโรงเรยีนบำ้นหน้ำควนลงั (รำษฎรส์ำมคัคี) 
 

 

บทบำทและอ ำนำจหน้ำทีข่องโรงเรยีนโรงเรยีนบำ้นหน้ำควนลงั(รำษฎรส์ำมคัคี) 
 

  1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร  
  2. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
  3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 2560  
  4. จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม  
และส่งเสริม กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ตนเองของ
ผู้เรียน  
  5. ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมท้ังระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  6. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจน กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  
  7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมท้ังปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ 
ผลประโยชน์จำกทรัพย์ สินของ โรง เรี ยน  ท้ั ง ท่ี เป็นรำชพัสดุและทรัพย์ สินอื่ นๆตำมระ เบียบ ท่ี
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  
  8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่น  ๆ ในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
  10.ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำย  
ก ำหนด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

 

1.พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 

2.พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ) 
มำตรำ 39 (อ ำนำจหน้ำท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 

3.กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ พ.ศ.2547 (ออกตำมมำตรำ 34 วรรคสี่ ของพระรำชบัญญัติบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

4.กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
(ออกตำมมำตรำ 39 วรรคสอง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542) 

5.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ.2546 (ออกตำมมำตรำ 35พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

6.กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2546 

7.ระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ต่อ) 

2. บทบำทหน้ำที่ของสถำนศกึษำตำมเจตนำรมณ ์
ของพระรำชบญัญัตกิำรศึกษำแห่งชำต ิ

1. บทบำทหนำ้ท่ีตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 37 วรรค 2  
ไดก้ ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

 1) เป็นผู้บังดับบัญชำข้ำรำชกำรสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 2) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงและแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรของกระทรวง 

 3) ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยอื่น ในกรณีท่ีมีกฎหมำยอื่นก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้อ ำนวยกำรไว้เป็น
กำรเฉพำะกำรใช้อ ำนำจ และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยตังกล่ำวให้ค ำนึงถึงนโยบำยท่ีคณะรัฐมนตรี
ก ำหนดหรืออนุมัติแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของ 

2. บทบำทหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำตรำ 24  
ของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำเป็นผู้บริหำรรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและเป็นผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำท่ี 

 1) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรท่ีเป็นอ ำนำจและหน้ำท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขต ตำมท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบหมำย 

 2) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้งและกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอื่นท่ีอยู่ในอ ำนำจและหน้ำท่ีของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 3) พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำน
กำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

  



 

  

2. บทบำทหน้ำที่ของสถำนศกึษำตำมเจตนำรมณ ์
ของพระรำชบญัญัตกิำรศึกษำแห่งชำต ิ(ต่อ) 

(ต่อ) 

 4) จัดท ำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ 
 5) จัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 6) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 7) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลเสนอ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 8) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือ ตำมท่ี ก.ค.ศ. 

มอบหมำย 

3. หน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร เลขำนุกำรในคณะกรรมกำรต่ำงๆ 

4. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำย (ค ำสั่งให้ปฏิบัติรำชกำรแทน) และตำมกฎหมำยอื่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทบำทหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

(ต่อ) 

 1. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
  1) จัดรูปแบบกำรศึกษำ มำตรำ 15 
  2) จัดกระบวนกำรศึกษำ มำตรำ 24-30 
  3) บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน มำตรำ 39 
  4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มำตรำ 40 
  5) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ 48-50 
  6) ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของรำชกำร มำตรำ 59 
  7) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มำตรำ 65-66 
 2. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 
  1) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
  2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 
  3) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบท่ีเหมำะสม มำตรำ 12 
  4) ด ำเนินกำรอื่นๆตำมกฎหมำยก ำหนด 
 3. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร        
     กระทรวงศึกษำธิกำร 2546 (มำตรำ 39) 
  1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ 
  3) ประสำนระดมทรัพยำกร 
  4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ 
  5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  6) อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒิบัตร 
  7) อื่นๆตำมท่ีผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย 



 

  

(ต่อ) 

บทบำทหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน (ต่อ) 

 8) ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ (ปฏิบัติรำชกำรแทน) มำตรำ 44-45 
  - ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนถึง 
    ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯในกรม ถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
4. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร แบ่งส่วนรำชกำรใน 
สถำนศึกษำ 2546 
  1) วิเครำะห์ จัดท ำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ 
  2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
  3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  4) แต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำงๆ 
5. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 
  1) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล มำตรำ 27(1) 
  2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรำ 27 (2) 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร มำตรำ 27(3) 
  4) จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู มำตรำ 27 (4) 
  5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู มำตรำ 27 (5) 
  6) ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม อ.ก.ค.ศ มำตรำ 27 (6) 
  7) ส่ังให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ  
      มำตรำ 49 
  8) ส่ังบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร มำตรำ 53( 4) 
  9) สั่งข้ำรำชกำรครูท่ีทดลองปฏิบัติรำชกำรออก มำตรำ 56 วรรคสอง 
  10) ส่ังให้ข้ำรำชกำรครูพ้นทดลองงำนต่อไป มำตรำ 56 วรรคสอง 
  11) ส่ังข้ำรำชกำรครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ มำตรำ 64 



 

  

บทบำทหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน (ต่อ) 

(ต่อ) 

  12) สั่งให้ข้ำรำชกำรครูรักษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) มำตรำ 68 
  13) ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู มำตรำ 73 
  14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น มำตรำ 75 
  15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ 
         ระเบียบแบบแผนฯมำตรำ 78 
  16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี มำตรำ 79 
  17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน มำตรำ 81 
  18) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด มำตรำ 82 
  19) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ มำตรำ 95-98 
  20) อนุญำต ยับยั้งกำรลำออก มำตรำ 108 
  21) ส่ังแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เล่ือมใสกำรปกครองฯ มำตรำ 110(4) 
  22) ส่ังให้ข้ำรำชกำรครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำงๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหน่ง 
        ไร้ประสิทธิภำพ จ ำคุก 
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 ก ำหนด 
บทบำทหน้ำท่ีของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ 
  2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ แจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินคดี 
  3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4) ยุบ รวม เลิกล้ม โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตรวจสอบบัญชี 
ทรัพย์สิน โอน จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
  5) โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช้ จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
ท่ีมีผู้อุทิศให้ แต่จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ คณะกรรมกำรโรงเรียนต้องเห็นชอบและรำยงำนส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 



 

  

บทบำทหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน (ต่อ) 

(ต่อ) 

  6) โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อ ำนำจท่ีเลขำ 
กพฐ. มอบหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด ยกเว้นเงินเดือน 
  7) จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ก ำหนดและทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศท ำหลักฐำนกำรรับ บัญชีรับจ่ำย รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำทุกสิ้นปีงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลไปยัง กพฐ. 
 7. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ เช่น 
  1) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548 
  2) กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ 
  3) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริม 
ควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 
  4) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวันหยุดรำชกำรของ
สถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
  5) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
  6) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
  7) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ.2547 
  8) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียน นักศึกษำ  
พ.ศ.2547 
  9) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ  
พ.ศ.2547 
  10) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 -  
พ.ศ.2547 
  11) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ (ฉ.2) 
พ.ศ.2547 



 

 

บทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสถำนศกึษำขั้นพื้นฐำน  

(ต่อ) 

  1. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 
ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ให้ก ำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำ ซึ่ งสอดคล้องกับมำตรำ 40  
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 
  2. อ ำนำจหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 26 
ของพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยกฎระเบียบ 
ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ี ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 
   2) เสนอควำมคิดต้องกำรจ ำนวน และอัตรำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำ 
   3) ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำในสถำนศึกษำต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   4) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือตำมท่ี
อ.ก.ค.ศ เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมอบหมำย 


