
 

 

 

 

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 เร่ือง  การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธกิารคณะกรรมการ 

  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศกึษา  และ 

  สถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     

 

เ พ่ือให้การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ            

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัว่ไปไปยังสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

และสถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการดาํเนินการในบางเร่ือง

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  ทั้งน้ีเพ่ือให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ความคล่องตัวและสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ ยวกบัการกระจายอาํนาจ 

  

อาศัยอาํนาจตามความในข้อ ๓ และ ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์และ

วิธกีารกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  จึงออกประกาศการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษา 

ในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑  ในประกาศน้ี 

“กฎกระทรวง”  หมายความว่า  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ          

การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน   

“ระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา” หมายความว่า การรวมกลุ่ม

สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงภายในหรือต่างเขตพ้ืนที่ การศึกษาเพ่ือร่วมกันบริหารและจัดการศึกษา      

ในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง และการรวมกลุ่มสาํหรับสถานศึกษาประเภทที่ สองซ่ึง

รวมกลุ่มภายในเขตพ้ืนที่ การศึกษาเพ่ือร่วมกนับริหารและจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายสถานศึกษา

ประเภทที่ สองโดยสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ตามสภาพ

ความพร้อมที่ แตกต่างกนั   



2 

 
“เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง”  หมายความว่า  สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง    

ภายในหรือต่างเขตพ้ืนที่ การศึกษาที่ รวมกนั เพ่ือให้มีการดาํเนินการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เกี่ ยวกบัการบริหารและจัดการศึกษาในเร่ืองที่ ได้รับการกระจายอาํนาจ 

“เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ สอง”  หมายความว่า  สถานศึกษาประเภทที่ สอง       

ที่ อยู่ภายในเขตพ้ืนที่ การศึกษาซ่ึงสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจัดเป็นเครือข่ายสถานศึกษา   

และส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันได้เสมือนกับ

สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง และให้รวมถึงสถานศึกษาประเภทที่ สองซ่ึงสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

เหน็ว่าสถานศึกษาน้ันสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองกอ็าจไม่ต้องรวมเป็นเครือข่ายกไ็ด้  

 

ข้อ ๒  ให้สถานศึกษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงจะได้รับ

การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาแบ่งเป็นสองประเภท  ดังน้ี 

(๑)  สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง ได้แก่ สถานศึกษาที่ มีลักษณะดังน้ี  

(ก) มีจาํนวนนักเรียนตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป หรือโรงเรียนและศูนย์การศึกษา

พิเศษ และ 

(ข) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประกาศรายช่ือสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงตาม     

วรรคหน่ึงที่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาของตนทุกรอบปีการศึกษา  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจกาํหนดให้สถานศึกษาอื่ นใดเป็น   

สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกไ็ด้ 

(๒)  สถานศึกษาประเภทที่ สอง ได้แก่ สถานศึกษาที่ ไม่เข้าข่ายการเป็นสถานศึกษา

ประเภทที่ หน่ึง 

 

ข้อ ๓  ให้ผู้อาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามีอาํนาจการบริหารและการจัด    

การศึกษาตามที่ กฎหมายกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าที่ ของตนในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ          

หลักสตูรท้องถิ่ น 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(จ) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ฉ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ช) การนิเทศการศึกษา 

(ซ) การแนะแนว 

(ฌ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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(ญ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

(ฎ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 

(ฏ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ฐ) การจัดทาํระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ฑ) การพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

(๒)  ด้านงบประมาณ 

(ก) การจัดทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ข) การจัดทาํแผนปฏบิัติการใช้จ่ายเงิน  ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

(ฌ) การปฏบิัติงานอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ        

สิ่ งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํและจัดหาพัสดุ 

(ฑ) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บาํรงุรักษาและจาํหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ด) การเบิกเงินจากคลัง 

(ต) การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ถ) การนาํเงินส่งคลัง 

(ท) การจัดทาํบัญชีการเงิน 

(ธ) การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

(น) การจัดทาํและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอตัรากาํลัง 

(ข) การจัดสรรอตัรากาํลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

(ง) การเปล่ียนตาํแหน่งให้สงูขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาทุกประเภทที่ ไม่อยู่ในอาํนาจของผู้อาํนวยการสถานศึกษา  

(ช) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

(ซ) การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอทุธรณแ์ละการร้องทุกข ์

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาํทะเบียนประวัติ 

(ฑ) การจัดทาํบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา 

(ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การดาํเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๔)  ด้านการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(ซ) การดาํเนินงานธุรการ 

(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทาํสาํมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การกาํหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา 
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(ฏ) การเสนอความเหน็เกี่ ยวกบัเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฒ) การส่งเสริมงานกจิการนักเรียน 

(ณ) การประชาสมัพันธง์านการศึกษา 

(ด) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสงัคมอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ต) งานประสานราชการกบัส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่ น 

(ถ) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 

(ท) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(ธ) การกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน         

การลงโทษนักเรียน  

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ ๓ (๑)   ด้านวิชาการ  (ก) (ข) (ฎ)  

ข้อ ๓ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ญ)  ข้อ ๓ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล (ก)   

และ ข้อ ๓ (๔) ด้านการบริหารทั่วไป (ค) (ฎ) (ฑ) ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการเขต

พ้ืนที่ การศึกษาด้วย 

 

 ข้อ ๔  ให้ผู้อาํนวยการสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงมีอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ตามที่ กฎหมายกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าที่ ของตนในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ          

หลักสตูรท้องถิ่ น 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 

(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

(ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ฌ) การนิเทศการศึกษา 

(ญ) การแนะแนว 

(ฎ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

(ฐ)  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 
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(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ฒ) การจัดทาํระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ณ) การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

(ด) การพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

(๒)  ด้านงบประมาณ 

(ก) การจัดทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ข) การจัดทาํแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

(ฌ) การปฏบิัติงานอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ

สิ่ งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํและจัดหาพัสดุ 

(ฑ) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บาํรงุรักษาและจาํหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ด) การเบิกเงินจากคลัง 

(ต) การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ถ) การนาํเงินส่งคลัง 

(ท) การจัดทาํบัญชีการเงิน 

(ธ) การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

(น) การจัดทาํและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอตัรากาํลัง 

(ข) การจัดสรรอตัรากาํลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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(ง) การเปล่ียนตาํแหน่งให้สงูขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาของบุคลากรสงักดัสถานศึกษาที่ ไม่มีระเบียบกาํหนดไว้โดยเฉพาะ     

(ช) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

(ซ) การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอทุธรณแ์ละการร้องทุกข ์

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาํทะเบียนประวัติ 

(ฑ) การจัดทาํบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา 

(ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การดาํเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๔)  ด้านการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(ซ) การดาํเนินงานธุรการ 

(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทาํสาํมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การรับนักเรียน 

(ฏ) การเสนอความเหน็เกี่ ยวกบัเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
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(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฒ) การทศันศึกษา 

(ณ) งานกจิการนักเรียน 

(ด) การประชาสมัพันธง์านการศึกษา 

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันสงัคมอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ถ) งานประสานราชการกบัส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่ น 

(ท) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(น) แนวทางการจัดกจิกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๔ (๑) ด้านวิชาการ 

(ข) (ง) (ฎ)  ข้อ ๔ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ)  ข้อ ๔ (๓) ด้านการบริหารงาน

บุคคล (ก) และข้อ ๔ (๔)  ด้านการบริหารทั่วไป  (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 

ในกรณทีี่ สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงนาํเอารายวิชาพิเศษมาเพ่ิมหรือปรับใช้ในหลักสตูร

สถานศึกษาที่ สอดคล้องกบัหลักสตูรแกนกลาง  ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  และรายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษาทราบก่อนนาํไปใช้  ส่วนกรณีที่ นาํหลักสูตร

พิเศษอื่ นใดมาทดแทนหลักสตูรสถานศึกษา ให้ขอความเหน็ชอบจากเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ข้อ ๕  ให้ผู้อาํนวยการสถานศึกษาประเภทที่ สองมีอาํนาจการบริหารและการจัด

การศึกษาตามที่ กฎหมายกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าที่ ของตนในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ด้านวิชาการ 

(ก) การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ          

หลักสตูรท้องถิ่ น 

(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 

(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(ง) การพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 

(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

(ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(ฌ) การนิเทศการศึกษา 

(ญ) การแนะแนว 
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(ฎ) การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแขง็ทางวิชาการ 

(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่ น 

(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ฒ) การจัดทาํระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ ยวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(ณ) การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

(ด) การพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

(๒)  ด้านงบประมาณ 

(ก) การจัดทาํแผนงบประมาณและคาํขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิาร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ข) การจัดทาํแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

(ฌ) การปฏบิัติงานอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมายเกี่ ยวกบักองทุนเพ่ือการศึกษา 

(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฎ) การวางแผนพัสดุ 

(ฏ) การกาํหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ

สิ่ งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาํและจัดหาพัสดุ 

(ฑ) การจัดหาพัสดุ 

(ฒ) การควบคุมดูแล บาํรงุรักษาและจาํหน่ายพัสดุ 

(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 

(ด) การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

(ต) การจัดทาํบัญชีการเงิน 

(ถ) การจัดทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  (ท) การจัดทาํและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

ในกรณีจาํเป็น สาํหรับการดาํเนินการตาม (ก) และ (ข) หากสถานศึกษาประเภท     

ที่ สองร้องขอสาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสามารถดาํเนินการแทนได้ 
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(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 

(ก) การวางแผนอตัรากาํลัง 

(ข) การจัดสรรอตัรากาํลังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

(ง) การเปล่ียนตาํแหน่งให้สงูขึ้น การย้ายข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) การดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

(ฉ) การลาของบุคลากรสงักดัสถานศึกษาที่ ไม่มีระเบียบกาํหนดไว้โดยเฉพาะ     

(ช) การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

(ซ) การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(ญ) การรายงานการดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

(ฎ) การอทุธรณแ์ละการร้องทุกข ์

(ฏ) การออกจากราชการ 

(ฐ) การจัดระบบและการจัดทาํทะเบียนประวัติ 

(ฑ) การจัดทาํบัญชีรายช่ือและให้ความเหน็เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(ต) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(ถ) การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษา 

(ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

การดาํเนินการที่ เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบ  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๔)  ด้านการบริหารทัว่ไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

(ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน 

(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(ซ) การดาํเนินงานธุรการ 
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(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

(ญ) การจัดทาํสาํมะโนผู้เรียน 

(ฎ) การรับนักเรียน 

(ฏ) การเสนอความเหน็เกี่ ยวกบัเร่ืองการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

(ฒ) การทศันศึกษา 

(ณ) งานกจิการนักเรียน 

(ด) การประชาสมัพันธง์านการศึกษา 

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสงัคมอื่ นที่ จัดการศึกษา 

(ถ) งานประสานราชการกบัส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถิ่ น 

(ท) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

(น) แนวทางการจัดกจิกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

อาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๕ (๑) ด้านวิชาการ   

(ข) (ง) (ฎ)  ข้อ ๕ (๒) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) (ง) (ซ) (ณ)  ข้อ ๕ (๓) ด้านการบริหารงาน

บุคคล (ก) และข้อ ๕ (๔)  ด้านการบริหารทั่วไป  (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย  

 

ข้อ ๖  การบริหารด้านการบริหารงานทั่วไป ให้เป็นอาํนาจของผู้อาํนวยการสาํนักงาน   

เขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือผู้อาํนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี  ยกเว้นเร่ืองการสั่งการ การอนุญาต     

การอนุมัติ หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่ น  หากมีกฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง กาํหนด 

หลักเกณฑ ์และเง่ือนไขกาํหนดไว้เป็นอย่างใดให้เป็นไปตามน้ัน 

   

ข้อ ๗  ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนระบบเครือข่ายส่งเสริม      

ประสทิธภิาพการศึกษา เพ่ือดาํเนินการหรือช่วยเหลือกนัในการปฏบิัติหน้าที่ ในเร่ืองที่ ได้รับการกระจาย

อาํนาจโดยคาํนึงถงึความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา 

  

ข้อ ๘  ในกรณีที่ สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาเหน็ว่าสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงแห่งใด

แห่งหน่ึงไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาที่ จะรองรับการกระจายอาํนาจ ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาดาํเนินการประเมิน และเร่งดาํเนินการให้การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือก่อน  หากยังไม่

ผ่านการประเมินอีก และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน            

ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาแจ้งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดาํเนินการประกาศ

ถอดถอนรายช่ือจากการเป็นสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง   
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ข้อ ๙  สถานศึกษาประเภทที่ หน่ึงอาจรวมกนัเป็นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง

ทั้งในและต่างเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยรวมกลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดเดียวกันก่อน และอาจรวม

สถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาสังกัดอื่ นเข้าเป็นเครือข่าย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกไ็ด้   

 

ข้อ ๑๐  สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาอาจจัดกลุ่มสถานศึกษาประเภทที่ สอง         

เป็นเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ สองเพ่ือช่วยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัด

การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง โดยทาํเป็นประกาศ

สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาช่วยเหลือ กาํกบั และดูแลการบริหารจัดการ  และการ

ใช้ทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ สองเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและความ

เข้มแขง็รองรับการกระจายอาํนาจ 

 

ข้อ ๑๑  ให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาจัดระบบการกาํกบั ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการดาํเนินการของสถานศึกษาในการใช้อาํนาจในการบริหารและจัดการศึกษา   

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศฉบับน้ี  

 

ข้อ ๑๒   ในวาระเร่ิมแรก สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ

รายช่ือสถานศึกษาประเภทที่ หน่ึง ตามข้อ ๒(๑) ก่อน 

 

ข้อ ๑๓   ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอาํนาจตีความและวินิจฉัย   

ปัญหาอนัเกี่ ยวกบัการปฏบิัติหรือการดาํเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ประกาศน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

(ลงช่ือ) กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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