


        

 

 

 

หน้าที่และอ านาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

 1.1 จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคคล ด้ำนงบประมำณและด้ำนบริหำรทั่วไป  
   1.2 จัดตั้ง และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
 1.3 พัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน  
 1.4 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และแนวปฏิบัติ  
 1.5 ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล ตำมแผนงำนโครงกำร  
 1.6 ระดมทรัพยำกร ปกครอง ดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของรำชกำร  
 1.7 จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
 1.8 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์  
 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบำทหน้ำที่ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ        
กำรศึกษำแห่งชำติ สถำนศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย และแผนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์ ตลอดจนบริบทตำมควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น  

2. จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำ  
3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551       

(ฉบับปรับรุง พ.ศ. 2560)  และควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น 
4. จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง   ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน  

5. ออกระเบียบ  ข้อบังคับ ประกำศ และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
6. กำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร

พิจำรณำ ควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรดำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ
ผลประโยชน์ จำก ทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ทั้งท่ีเป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตำมระเบียบที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  



8. จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
จำก หน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

9. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น  
10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน  หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยและตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
3. การบริหารงานของโรงเรียนจ่านกร้อง  

ตำมกฎกระทรวงซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2550 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 39 วรรคสองแห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำด ำเนินกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด 
กำรศึกษำในด้ำนวิชำกำรด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปไปยัง 
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในอ ำนำจหน้ำที่ของตน 
แล้วแต ่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” โรงเรียนจ่ำนกร้อง จึงได้จัดระบบบริหำรงำนในโรงเรียน ออกเป็น 4 กลุ่มงำน 
และ 1  ส ำนัก  คือ  กลุ่มบริหำรวิชำกำร  กลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล  กลุ่มบริหำรทั่วไป  กลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียนและกิจกรรมชุมชน  และส ำนักงำนอ ำนวยกำร 

 
 

 
 



4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 4.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 4.2 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38 (กรรมกำรสถำนศึกษำ)   
             มำตรำ 39 (อ ำนำจหน้ำที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ)  
      4.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
            พ.ศ.2547 (ออกตำมมำตรำ 34 วรรคสี่ ของพระรำชบัญญัติบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
     4.4 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
           (ออกตำมมำตรำ 39 วรรคสอง พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542)  
      4.5 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ 
            ขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 (ออกตำมมำตรำ 35  
            พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)  
      4.6 กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำรสถำนศึกษำ  
            ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2546  
      4.7 ระเบียบ กฎหมำยอ่ืน ๆ 

5. บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 5.1 อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  5.1.1 จัดรูปแบบกำรศึกษำ (มำตรำ 15)  
  5.1.2 จัดกระบวนกำรศึกษำ (มำตรำ 24-30)  
  5.1.3 บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน (มำตรำ 39)  
  5.1.4 เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (มำตรำ 40)  
  5.1.5 จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ (มำตรำ 48-50)  
  5.1.6 ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ (มำตรำ 59)  
  5.1.7 พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ (มำตรำ 65-66)  

 5.2 อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545  
  5.2.1 ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังอำยุตำมเกณฑ์ (มำตรำ 6) 
  5.2.2 เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ 
  5.2.3 จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมำะสม    
                    (มำตรำ 12)  
  5.2.4 ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด 

 5.3 อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ (มำตรำ 39) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  5.3.1 เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศึกษำ  
  5.3.2 บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ  
  5.3.3 ประสำนระดมทรัพยำกร  



  5.3.4 เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ  
  5.3.5 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่  
  5.3.6 อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒิบัตร  
  5.3.7 อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย  
  5.3.8 ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ (ปฏิบัติรำชกำรแทน) (มำตรำ 44-๔๕)  
   - ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
                        ถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
   – ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯในกรม ถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
   - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ถึงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 5.4 อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  5.4.1 ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล (มำตรำ 27(1))  
  5.4.2 พิจำรณำควำมดีควำมชอบ (มำตรำ 27(2))  
  5.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร (มำตรำ 27(3))  
  5.4.4 จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู (มำตรำ 27(4))  
  5.4.5 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู (มำตรำ 27(5)) 
   5.4.6 ปฏิบัติหน้ำที่ตำม อ.ก.ค.ศ.  (มำตรำ 27(6))  
  5.4.7 สั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ  
                    (มำตรำ 49) 
   5.4.8 สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร (มำตรำ 53(4))  
  5.4.9 สั่งข้ำรำชกำรครูที่ทดลองปฏิบัติรำชกำรออก (มำตรำ 56) วรรคสอง  
  5.4.10 สั่งให้ข้ำรำชกำรครพู้นทดลองท ำงำนต่อไป (มำตรำ 56) วรรคสอง  
  5.4.11 สั่งข้ำรำชกำรครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ (มำตรำ 64)  
  5.4.12 สั่งให้ข้ำรำชกำรครูรักษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) (มำตรำ 68)  
  5.4.13 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู (มำตรำ 73)  
  4.4.14 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น (มำตรำ 75) 
  5.4.15 แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ  
   ระเบียบแบบแผนฯ (มำตรำ 78)  
  5.4.16 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี (มำตรำ 79)  
  5.4.17 ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน (มำตรำ 81)  
  5.4.18 รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด (มำตรำ 82)  
  5.4.19 เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ (มำตรำ 95 - 98)  
  5.4.20 อนุญำต ยับยั้งอนุญำตลำออก (มำตรำ 108)  
  5.4.21 สั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ (มำตรำ110 (4))  
  5.4.22 สั่งให้ข้ำรำชกำรครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำง ๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหน่ง  
                     ไร้ประสิทธิภำพ จ ำคุก  
 



 5.5 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ สถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546 ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ดังนี้  
  5.5.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ  
  5.5.2 นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  แจ้งส ำนักงำน 
                   คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินคดี  
  5.5.3 กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  5.5.4 ยุบ รวม เลิกล้ม โรงเรยีนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน  
           จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
  5.5.5 โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช้ จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่ม ี 
                    ผู้อุทิศให้ แต่จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ คณะกรรมกำรโรงเรียนต้องเห็นชอบและ  
                    รำยงำนส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  5.5.6 โรงเรียนมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อ ำนำจที่เลขำส ำนักงำน 
                   คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมอบ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มอบตำม 
                   หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  ยกเว้นเงินเดือน  
  5.5.7 จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชี  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
                   และทรัพย์สินฯ ผู้อทุิศท ำหลักฐำนกำรรับ บัญชีรับจ่ำย  รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
                   เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำทุกสิ้นปีงบประมำณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบ  
                   และรำยงำนผลไปยัง เลขำคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยเร็ว  
 5.6 อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอื่น เช่น  
  5.6.1 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ. 2548  
  5.6.2 กฎกระทรวงว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ  
  5.6.3 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม  
           ควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 
  5.6.4 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวันหยุดรำชกำร  
                    ของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
  5.6.5 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547  
  5.6.6 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547  
  5.6.7 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. 2547  
  5.6.8 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษำ 2547  
  5.6.9 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547  
  5.6.10 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  
  5.6.11 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรมฯ (ฉบับที2่)  
                     พ.ศ.2547 
 
 
 



 5.7 บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  

  5.7.1 อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรำ 38  
           ของพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ 
                   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ก ำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำ  
                   ซึ่งสอดคล้องกับมำตรำ 40 ของ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และ 
                   แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  
  5.7.2 อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำตรำ 26  
                   ของพระรำชบัญญัติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ 
           คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเกี่ยวกับ กำรบริหำรบุคคล ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
           ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ดังต่อไปนี ้ 
   1) ก ำกับ ดูแลบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
                         หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนด 
   2) เสนอควำมคิดต้องกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
                         ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ  
   3) ให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                         ในสถำนศึกษำต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
   4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือตำมท่ีอนุกรรมกำร  
                         ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(อ.ก.ค.ศ) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
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