
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    1)  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)  
         มาตรา  39 (อ านาจหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา) 
    3)  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
         พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหารศธ.)     
    4)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
         (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ  2542     
    5)  ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ. บริหาร ศธ.   
    6)  กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา 
         ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546     
    7)  ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ  
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ                
    1)  จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป                
    2)  จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ                
    3)  พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน                
    4)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ                
    5)  ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ                
    6)  ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ                 
    7)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                
    8)  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์    
                    

บทบาท หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
1. บทบาทหน้าท่ีตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 วรรค 2 ได้ก าหนด 
    อ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้  
   1)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   2)  รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ 
        ราชการของกระทรวง  
 
 

อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 
 
3)  ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการไว้เป็น 
     การเฉพาะการใช้อ านาจ และการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายท่ี 
     คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย  
2.  บทบาทหน้าท่ีตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๒๔ ของ พรบ. 
     ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
     การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน เขตพื้นท่ีการศึกษา และมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้              
       ๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นอ านาจและหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย               
       ๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งต้ัง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นท่ีอยู่ในอ านาจและหน้าท่ี
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา               
       ๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา               
       ๔) จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา               
       ๕) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา               
       ๖) จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา               
       ๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป            
       ๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
3. หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขานุการในคณะกรรมการต่างๆ  
4. อ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้มอบอ านาจ(ค าส่ังให้ปฏิบัติราชการแทน) และตามกฎหมาย
อื่น                                    

บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 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)  ปกครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59            
   7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 



              
 
 
2. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545             
   1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6                        
   2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี             
   3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
   4) ด าเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายก าหนด       
3. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)                 
    1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา   
    2) บริหารกิจการสถานศึกษา                     
    3) ประสานระดมทรัพยากร      
    4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา                 
    5) จัดท ารายงานประจ าปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี  
    6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร                 
    7) อื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย   
    8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอ านาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45                         
        - ปลัดศธ. เลขาฯ  ถึง ผอ.สถานศึกษา         
        - ผอ.ส านักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา                         
        - ผอ.สพป. ถึง ผอ.สถานศึกษา       
4. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546  
   1)  วิเคราะห์ จัดท านโยบาย แผนสถานศึกษา        
   2)  วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  
   3)  เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป                      
   4)  แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ       
5. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
   1)  ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)   
   2)  พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)  
   3)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)     
   4)  จัดท ามาตรฐานภาระงานครู 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)  ส่ังให้ครูพ้นทดลองท างานต่อไป  ม.56 วรรคสอง                
 11)  ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ  อ.ก.ค.ศ  ม.64  



 
 
               
 12)  ส่ังให้ครูรักษาการในต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) ม.68                
 13)  ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  ม.73                
 14)  ย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75          
15)  แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบแบบแผนฯ 
      ม.78                
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 ม.110 (4)                
22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต าแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จ าคุก     
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546            
            ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  

1) ผู้อ านวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา   
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน  สพท. แจ้งสพฐ.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ

ด าเนินคดี             
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา             
4) ยุบรวม เลิกล้มรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ าหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.

ก าหนด             
5) โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศ

ให้ แต่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รายงานสพท.              
6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อ านาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ 

หรือผอ.สพป. มอบตามหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนดยกเว้นเงินเดือน              
7) จัดท าระบบการเงิน บัญชี ตามสพฐ. ก าหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท าหลักฐานการรับบัญชี

รับ-จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปีงบประมาณ ผอ.สพป.ตรวจสอบและรายงานเลขา 
กพฐ. โดยเร็ว    

7. อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น  เช่น                  
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548                  
- กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา                  
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ  
  พ.ศ. 2548  
 



 
  
 
 
               
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.
2547                  
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547                  
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547                  
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547                  
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรยีนนักศึกษา 2547                  
- รบ.ศธ. ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547                  
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการยกเลิกเงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 
   

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

           คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจ านวนแตกต่างกันไปตามขนาดท่ีนับจากจ านวน
นักเรียนในโรงเรียนนั้น และก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อก ากับและส่งเสริม
กิจกรรมของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกระ
ทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้..   
หน้าที่ข้อ 1 ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้             
          1.  ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. 

การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542             
2.  ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ท่ีต้ังของ 
     สถานศึกษา                 
3.  ก าหนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา            
4.  ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี กิจกรรม  
5.  ก าหนดให้สถานศึกษา จัดท าธรรมนูญโรงเรียน   

หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้   
          1.  ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา             

2.  พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา            
3.  พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การ 
     ด าเนินงานของ กิจกรรม งาน/โครงงานท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา             
4.  ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 



 
   
 

หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน   
                 มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้   
          1.  ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน             
          2.  พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
          3.  พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับความต้องการ 
              ของท้องถิ่น             
          4.  ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา   
หน้าที่ ข้อ 4 ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
          1.  ก าหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา             
          2.  ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือ 
              ท่ีหลากหลาย             
          3.  ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญก าลังใจในการ  
               ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนนุให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี  
                คุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้             

1. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทาง 
เศรษฐกิจ 

          2.  สนับสนุนและจัดหาท่ีเรียนให้แก่เด็กในพื้นท่ีบริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้มากท่ีสุด 
          3.  จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่ิงจ าเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนท่ีขาดแคลน   
หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับ 
                การ พัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้             
          1.  สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ             
          2.  สอดส่อง ดูแลเด็กท่ีได้รับการทารุณ กดขี่ ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก กักขัง  
              ฯลฯ ให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการท่ีเหมาะสม            
          3.  สอดส่อง ดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสาร 
               และการเรียนรู้หรือมีร่างกายท่ีพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับ 
               การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง             
          4.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็น 
              รายบุคคลให้มากท่ีสุด              
          5.  สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก   
หน้าที่ ข้อ 7  เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการ 
                 บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้   
 การบริหารจัดการด้านวิชาการ             
           1.  มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา             



           
 
 
           2.  มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการเรียน  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
           3.  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยค านึงถึง 
               ประสิทธิภาพ             
           4.  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล   
การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล             
           1.  มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการ 
               พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง             

2. ให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา   

หน้าที่ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพือ่ 
               ส่งเสริม พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ 
               ท้องถ่ินและของชาติ มีแนว ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้             
               1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน 
               2. ส่งเสริมและก ากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น             
               3. ส่งเสริมและก ากับติดตามเพื่อให้สถานศึกษากิจกรรมท่ีศึกษาจารีตประเพณี 
                   ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมท้ังการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญา 
                   ท้องถิ่นตามความเหมาะสม และโอกาสอันสมควร   
หน้าที่ข้อที ่9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กร 
                 ทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วม 
                 ในการพัฒนาชุมชนและ ท้องถ่ิน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้             
                 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนจัด 
                      กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ 
       ชุมชน  

หน้าที่ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ 
                 สาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้             
                1.  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี             
                2.  เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี             
                3.  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน   
หน้าที่ ข้อ 11 แต่งต้ังที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่ 
                 เห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้        
                1.  ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความ 
                     เหมาะสมและ ความจ าเป็นในแต่ละกรณี 


