
    O3 อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

     ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   รวมทั้ง
อ านาจหน้าท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สรุปอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไว้ดังนี ้

1. ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ,  สพฐ.  และ   ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
3. มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในใน

สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนด 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1.  ด้ำนวิชำกำร 
     1.1  ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการ ศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
     1.2  ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     1.3 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ, การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.  ด้ำนงบประมำณ 
     2.1 ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
     2.2 ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
3.  ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
     ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
4.  ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
     4.1 ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวง ศึกษาธิการ, สพฐ., สพม. รวมทั้งความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
     4.2  รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการ
ของสถานศึกษา ฯลฯ 
     4.3  ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อ



การศึกษา ฯลฯ 
     4.4  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ 
     4.5  ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษา ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
     4.6  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

 
2. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มีหน้ำที่ 

๑. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด าเนินงานวิชาการ 
๒. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน 

การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  

เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
๕. เสนอความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานวิชาการ ตลอดจน 

เสริมสร้าง ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้
การด าเนินงานของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
มีหน้ำที่ 

๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  
๒. ก ากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
๓. เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4. กลุ่มบริหำรแผนงำนงบประมำณ 
มีหน้ำที่ 

๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์ 
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย 
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement :PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service  
Delivery Agreement :SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี 
การศึกษาและความต้องการของสถานศึกษา 



๔. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้านปริมาณ  
คุณภาพ เวลาตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ร่วมกับงานพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๖. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  

มีหน้ำที่ 
๑. ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับ

ผู้เกี่ยวข้อง  
๒. ก ากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
๓. เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
มีหน้ำที่ 

๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน 
๓. ให้ค าแนะน า  นิเทศการด าเนินงานของฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

เป้าหมาย 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 


