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บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
The role and importance of the school board committee
ชัยชาญ แกวชิงดวง
บทคัดยอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูแทนของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการ
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณของพระราชบั ญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ไดแก กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรกํากับและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึก ษา สง เสริม และสนับ สนุนใหเ ด็ก ทุก คนในเขตบริก ารไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐานพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพเสนอแนะและมีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึก ษา ตลอดจนวิชาวิท ยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น สง เสริมพัฒ นาการของนักเรียนทุกดาน
รวมทั้ง สื่อ สารจารีต ประเพณีศิ ล ปวัฒ นธรรมของทอ งถิ่ นและของชาติเ สริม สร างความสั ม พัน ธร ะหวา ง
สถานศึกษากับ ชุมชนตลอดจนประสานงานกับ องคก รทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหส ถานศึกษาเปนแหลง
วิทยากรของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึก ษากอนเสนอตอสาธารณชนรวมทั้งอํานาจหนาที่ก ารบริห ารงานบุคคลที่จะเกิดตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546
คําสําคัญ : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน บทบาทหนาที่และความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Abstact
The School Board Committee is the representative of the people involved in the
educational management of the educational institution. The role and duties of the school
board are very important in supervising and supporting the school. This is because of the
intent of the National Education Act. 1999 and amended by the Act of the Ministry of
Education, 2004, and the Ministerial Regulations prescribe the number of members,
qualification, criteria and method of nomination, election of the chairman and director, term
of office and dismissal of the committee of basic education institution, with the role and
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authority under the regulations of the Ministry of Education on the Board of Education. Basic
2000. The policy and plan for the development of educational institutions shall be agreed
upon. The annual plan of the educational institution shall be approved. The approval of the
curriculum, the supervision and follow up the plan of the educational institution shall be
approved and supported. All children in the service area receive basic education, quality
and standard of care for children with disabilities, underprivileged children and children with
special needs. Special attention is given to the development of potential, suggestion, and
participation in the management of the field of budgeting, personnel administration and
general administration of the institution, raising resources for education as well as lecturers.
External and local wisdom promotes the development of students in all aspects, including
communication, customs, arts and culture of the local and the nation. Collaborate with
public and private organizations to provide educational facilities for community speakers and
participate in community and local development. Before the proposal to the public as well
as the authority and management of personnel to be born under the law governing the
administration of teachers and educational personnel under Section 38 Ministry of
Education, 2003.
Keywords: School Board Committee, Laws related to School Board Committee, Roles and
Functions of the Basic Education Committee
บทนํา
ปจ จุบันเปนที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปวาการจัดการศึก ษาที่รัฐดํา เนินการแตเ พียงฝายเดียวนั้น ไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนไดเพราะระบบการศึกษาที่รัฐจัดขึ้นเปนการศึกษาแบบ
แยกสวนตามภาระหนาที่ของแตละหนวยงาน โดยรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวที่สวนกลางพียงแหงเดียว
ทําใหการดําเนินงานลาชา ซึ่งปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัตน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจโดยการเปด
โอกาสใหบุคคลชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือวาเปนผูแทนของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของในหมูบานชุมชน ที่มามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน
การกํากับ และสง เสริม สนับ สนุนกิจ การของสถานศึ ก ษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณของพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และแกไขเพิ่มเติม (ฉับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตองการใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนได
เสียโดยตรง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยาง
แทจริง
จากความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาในบทความนี้จะนําเสนอกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็ก
ทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยา งมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อ
พัฒนารางกาย จิตใจวินัยอารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับ วัยโดยสง เสริม และสนับสนุนใหองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือ
กันระหว างรัฐ องคก รปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนในการจัดการศึก ษาทุก ระดับและ โดยรัฐมีห นาที่
ดําเนินการกํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 40 ก หนา 14)
2. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้น โดยไดกําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมาย
เปาหมาย ตัวชี้วัด และยุท ธศาสตรของแผนการศึกษาแหง ชาติภายใต 6 ยุท ธศาสตรห ลักที่ส อดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เปาหมาย
2.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่ มี
ตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน จํานวนองคก ร สมาคม มูล นิธิหรือหนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษาหรือรวมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดสวนการมีสวนรวมสนับสนุน
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น
เปนตนโดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึก ษา สง เสริม การมีสวนรวมของทุก ภาคสวนในการจัดการศึกษา ปรับปรุง กฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2560:136)
3. พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหง ชาติ มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละ สถานศึกษาทําหนาที่
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทน ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ สถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทน
องคกรศาสนา อื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงให ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 ใหมี คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และ สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต
ละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู ผูแทนองคก รชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน
พระภิก ษุส งฆ และหรือ ผูแ ทนองคก รศาสนาอื่น ในพื้ นที่ และผูท รงคุณ วุฒิ จํา นวนกรรมการ คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนง ใหเ ปนไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวงใหผูบ ริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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5. ระเบียบกระทรวงศึก ษาธิก ารวาดวยการบริห ารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ หนาที่ของ
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 6 ใหสถานศึกษามี อํานาจปกครอง
ดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึก ษา เวนแตการจําหนาย
อสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 40 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ตลอดจน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ สถานศึกษา
ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิโดยให ผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึก ษา ดังนั้น เพื่อใหการพิจ ารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ดัง กลาวเปนไปดวยความเรียบรอยจึง จําเปนตองออกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ขอบขายสถานศึกษา สถานศึกษาที่ตองดําเนินการสรรหาและเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐานตามกฎกระทรวงฯ ได แก โรงเรีย นวิท ยาลั ย หรื อ หน วยงานที่ จัด การศึก ษาขั้ นพื้ นฐานที่ ได รั บ
งบประมาณจากรัฐยกเวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนยการเรียน
2) จํานวนกรรมการ (กฎกระทรวงขอ 2) สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน ไมเกิน 300 คน ให
มีคณะกรรมการจํานวน 9 คน สําหรับสถานศึก ษาขนาดใหญที่ มีจํานวนนักเรียน เกินกวา 300 คน ใหมี
คณะกรรมการจํานวน 15 คน
3) องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กฎกระทรวงขอ 2) ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการที่เปนผูแทนของกลุมบุคคลตอไปนี้ ผูปกครอง ผูแทน ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนศิษยเกา องคประกอบละ 1 คน/ สําหรับกรรมการที่เปนพระภิกษุสงฆ
หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ใหมีจํานวน 1 รูป หรือ 1 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และ 2 รูป
หรือ 2 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ สวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิให 1 คนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
และ 6 คน สําหรับสถานศึกษา ขนาดใหญ ทั้งนี้ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
4) คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม (กฎกระทรวงขอ 3)
(1.1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(1.2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(1.3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(1.4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปน โทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(1.5) ไมเปนคูสัญญากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
(1.6) ผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลักษณะ ตองหามตามขอ (5)
ตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลัก ฐานใหเปนที่ เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบ
กิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผู อํานวยการ ภายในสิบหาวัน นับ แตวันที่ไดรับ
แตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับ แตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
(2) คุณสมบัติเฉพาะ (กฎกระทรวงฯ ขอ 4)
(2.1) กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ตองเปนผูปกครองตามทะเบียน นักเรียนที่ กําลังศึกษา
อยูในสถานศึกษานั้น และไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่ง มี
สัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
(2.2) กรรมการที่เปนผูแทนครู ตองเปนครู
(2.3) กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน ตองไมเปนครูเจาหนาที่ หรือ ลูกจางของสถานศึกษา
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
(2.4) กรรมการที่ เ ป นผูแ ทนศิ ษย เ กา ตอ งเปนผู ที่เ คยศึ ก ษาหรือ สํา เร็จ การศึ ก ษาจาก
สถานศึกษานั้น และไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมี สัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
(2.5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาเกินกวา
สามแหงในเวลาเดียวกัน และไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
5) วาระการดํารงตําแหนง (กฎกระทรวงขอ 7)
(1) ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี วาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันไมได (กฎ
กระทรวงฯ ขอ 7)
(2) ในกรณีป ระธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้ นฐาน พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือกและแตงตั้งประธานหรือ กรรมการแทนภายใน 90 วัน เวน
แตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง 180 วัน จะไมดําเนินการก็ได และใหผูที่ไดรับเลือกดํารงตําแหนงแทน
เทากับกฎกระทงฯ ขอ 8 (วรรค 1)
6) การพนจากตําแหนง (กฎกระทรวงขอ 7 และ 8) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาใหออกเพราะบกพรอ งตอหนาที่ ทําใหเ สื่ อม เสียต อ
สถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งสําหรับกรรมการ ประเภทนั้น
(5) พนจากการเปนพระภิกษุเฉพาะกรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุ
บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อกํากับและสงเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท
หนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ดังนี้
หนาที่ขอ 1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
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หนาที่ขอ 2 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
หนาที่ขอ 3 ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
หนาที่ขอ 4 กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
หนาที่ขอ 5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
หนาที่ขอ 6 พิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
หนาที่ขอ 7 เสนอแนะและมีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคลและดานการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
หนาที่ขอ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
หนาที่ขอ 9 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเป นแหลงวิท ยากรของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุม ชนและ
ทองถิ่น
หนาที่ขอ 10 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึก ษา กอนเสนอตอ
สาธารณชน
หนาที่ขอ 11 แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่
เห็นสมควร
ประธานกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุก รรมการตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนในแตละกรณี
นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ. ศ. 2546 ที่ กํ าหนดอํ า นาจหน า ที่ข องคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ให กํ า กั บ และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การของสถานศึ ก ษาซึ่ ง สอดคล อ งกั บ มาตรา 40 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 รวมทั้งอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ. ศ. 2547 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547:5) ดังตอไปนี้
1) กํากับ ดูแลบริห ารงานบุคคลในสถานศึก ษาใหส อดคลองกับ นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2) เสนอความคิดตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามอบหมาย
สรุป
คณะกรรมการสถานศึกษา เปนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมเพื่อใหทุกภาคสวนเขา
มามีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากกรรมการนั้นเปนตัวแทนมาจากหลายภาคสวนทั้งจาก
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ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และผูแทน
องคกรชุมชน และจากผูทรงคุณวุฒิ ฉะนั้นเพื่อใหบรรลุตามความมุง หมายของการปฏิรูป การศึก ษาตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึ ก ษาแหง ชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการซึ่ง
เปนองคคณะบุคคลทําหนาที่กํากับ และสง เสริม สนับสนุนกิจ การของสถานศึกษาใหเ ปนไปตามนโยบาย
มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึก ษา ทั้ง นี้ การดําเนินงานใหป ระสบความสําเร็จ นั้นสถานศึก ษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมี รู ป แบบวิ ธี ก ารทํา งานที่ ป ระสานสอดคล อ งกั น โดยมี
จุ ด หมายเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาให บรรลุผลตามที่รวมกันกําหนดขึ้น โดยในสวนของสถานศึกษาควรมี
บทบาทในการสงเสริม ภารกิจของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานที่จ ะเขามารว มสรา งสรรคค วาม
เจริญกาวหนาในกิจการของสถานศึก ษา ใหการดําเนินงานของสถานศึกษาราบรื่นและมีคุณภาพการศึกษา
สมกับเจตนารมณของของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่ตองการใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบ ริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง
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