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หลักการจัดการศึกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.

๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทยทั้งใน
ด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักการสำคัญดังกล่าว ตรงกับแนวคิดหลักในการจัด การศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่าย 
(Education for All) และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการศึกษา (All for Education) อันเป็นหลักการพื้นฐาน
ท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก  

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเน้นการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษา แล้วยังเน้น
ในส่วนที่เป็นแนวทาง หลักการ โครงสร้างและระบบบริหารให้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน การปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์คือคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกำหนดสาระการปฏิรูปให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
เป้าหมายและหลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหาร
จัดการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษา และส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการปฏิรูปเพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความ หลากหลายในทางปฏิบัติโดยยึด
หลักการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง 
ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ยึดหลักการส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้บุคคลครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มี
คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่กำกับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ สถานศึกษาให้เป็นไป
ตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินงานให้ ประสบความสำเร็จนั้น
สถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของกันและกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทำงานท่ีประสาน
สอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามท่ีร่วมกันกำหนดขึ้น  
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีดังนี้  

๑. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

๒. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ

ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  



๔. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง  

๕. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
๖. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด  

๗. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั ้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบัน อื่นในชุมชน 
และท้องถิ่น  

๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื ่นที่เกี ่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท้ัง
อำนาจหน้าท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สรุปอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ดังนี้  

๑. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำส่ังและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต พื้นท่ี
การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
๓. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน

สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด  
๔. ปฏิบัติหน้าที ่อ ื ่นตามที ่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะคือ (๑) กำกับ (๒) 
ส่งเสริม สนับสนุน และ (๓) มีอำนาจอื่นตามท่ีกฎหมายกฎระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด ซึ่งมี กรอบในการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

๑. อำนาจหน้าที่ในการกำกับ หมายถึงการกำกับให้สถานศึกษาดำเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎ ระเบียบ ประกาศคำส่ัง และนโยบาย



ของกระทรวงศึกษาธ ิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้ นฐาน และสำนักงานเขตพื ้น ท่ี 
การศึกษา อำนาจหน้าท่ีในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษา หลายคนเปรียบเทียบว่าทำหน้าท่ี คล้าย
กรรมการกำกับเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการกำกับเส้นไม่ใช่ผู้ตัดสิน และไม่ใช่ตัว นักกีฬา
ฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธิเป่านกหวีด ไม่มีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะท่ีมีการแข่งขัน เพราะคนมีสิทธิ เป่านกหวีด
คือกรรมการตัดสิน (Referee) คนมีสิทธิเตะฟุตบอล คือ นักกีฬาของท้ังสองทีม ส่วนกรรมการกำกับเส้นมีสิทธิ
และหน้าที่ในการยกธงเมื่อผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามกติกา เมื่อกรรมการกำกับเส้นยกธงกรรมการ ตัดสินก็จะเป่า
นกหวีดยุติการแข่งขันชั่วคราวก่อนเริ่มเล่นใหม่ ซึ่งโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษา ต้องคอยกำกับ
สถานศึกษา โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความเห็น ให้ ข้อเสนอแนะและคำปรึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกา ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และของสถานศึกษาออกเอง หากสถานศึกษาดำเนินการไม่สอดคล้อง หรือไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาต้องแจ้งให้สถานศึกษา
ดำเนินการ หากสถานศึกษายังไม่ ดำเนินการคณะกรรมการต้องเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน  (เป่า
นกหวีด) ซึ่งได้แก่สำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาเพื่อพิจารณาส่ังการหรือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส่ังการตามอำนาจหน้าท่ี ต่อไป  

๒. อำนาจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา มี ความเข้มแข็ง 
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและ ประชาชนได้อย่าง
กว้างขวางท่ัวถึง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เช่ือถือ ของ ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น  

๓. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน ดังกล่าวอาจ
เปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีดังตารางต่อไปนี้ 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ด้านวิชาการ  
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
๑.๒ จ ัดการเร ียนการสอน สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็น 
สำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๑. ด้านวิชาการ  
๑.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง กับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนและท้องถิ่น  
๑.๒ ให ้ข ้อเสนอแนะและส่ง เสร ิมสน ับสน ุน ในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑.๓ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดระบบและ
การดำเนินการตามระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



๑.๓ จ ัดให ้ม ีระบบประก ันค ุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
๒. ด้านงบประมาณ  
๒.๑ จัดต้ังและรับผิดชอบการใช้จ่าย งบประมาณ
ของสถานศึกษา ตามที ่กฎหมาย ระเบ ียบ 
ประกาศ ฯลฯ กำหนด 
๒.๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและ แนว
ปฏิบัติฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและ การ
จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้
ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 

๒. ด้านงบประมาณ  
๒.๑ จ ัดต ั ้ งและร ับผ ิดชอบการใช ้จ ่าย งบประมาณของ
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด  
๒.๒ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการ ออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการ
จัดหารายได้ จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าท่ี 
อื ่นเกี ่ยวกับเรื ่องนี ้ตามที ่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กำหนด 

 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล  
ดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนด 
๔. ด้านการบริหารท่ัวไป  
๔.๑ จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา
ของ สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผน  ขอ งกระทรว งศ ึ กษาธ ิ การ 
สำนักงาน คณะกรรมการการศ ึกษาขั้น
พื ้นฐาน สำนักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา
รวมทั้งความต้องการของ ชุมชน และท้องถิ่น 
๔.๒ ดำเนินการและกำกับ ติดตาม และ 
ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการของ 
สถานศึกษา 

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล  
ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
๔. ด้านการบริหารท่ัวไป  
๔.๑ ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คำปรึกษา ในการจัดทำ
นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษารวมท้ังความต้องการของ ชุมชน และท้องถิ่น 
๔.๒ รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ กิจการของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคำส่ัง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น และ
รายงานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคำสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

 
 



บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔. ด้านการบริหารท่ัวไป (ต่อ)  
๔.๓ ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษารวมท้ัง 
ปกครองด ูแลบำร ุงร ักษา ใช ้และจ ัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
ตามที ่กฎหมายระเบ ียบ ประกาศ ฯลฯ 
กำหนด 
 
๔.๔ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนว
ปฏิบัติฯลฯ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตาม
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 
 
๔.๕ ส่งเสร ิมความเข้มแข็งในชุมชนและ 
สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน 
และท้องถิ่น 
 
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื ่นเกี ่ยวกับกิจการของ 
สถานศึกษา หรือตามท่ีได้รับมอบหมายและ 
ตามที ่กฎหมายระเบ ียบ ประกาศ ฯลฯ 
กำหนด 

๔. ด้านการบริหารท่ัวไป (ต่อ)  
๔.๓ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
เกี่ยวกับการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษารวมท้ังปกครอง
ดูแลบำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ 
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 
 
๔.๔ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้ ค าปรึกษาในการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติฯลฯ ในการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด 
 
๔.๕ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้ คำปรึกษาในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันอื่น ๆ ใน ชุมชนและท้องถิ่น 
 
๔.๖ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของ สถานศึกษา ตามท่ี
กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด ให้เป็นอำนาจ
หน้าท่ีของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการดำเนินงานของสถานศึกษาไม่ สอดคล้อง

หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์นโยบาย ให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เสนอความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ให้สถานศึกษา
ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป 
 
 

 


