
บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ 
 1) จัดรูปแบบกำรศึกษำ ม.15 
 2) จัดกระบวนกำรศึกษำ ม. 24-30 
 3) บริหำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน ม. 39 
 4) เป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ม. 40 
 5) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ม. 48-50 
 6) ปกครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สินฯ ม. 59 
 7) พัฒนำบุคลำกร นักเรียนด้ำนเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 
2. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
 1) ผ่อนผันกำรส่งเด็กเข้ำเรียน ม.6 
 2) เป็นเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 3) จัดกำรศึกษำเด็กบกพร่อง พิกำร ด้อยโอกำสในรูปแบบเหมำะสม ม.12 
 4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด 
3. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ.ระเบียบบริหำร ศธ. 2546 (ม.39) 
 1) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 2) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำ 
 3) ประสำนระดมทรัพยำกร 
 4) เป็นผู้แทนสถำนศึกษำ 
 5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีต่อ กก.เขตพ้ืนที่ 
 6) อนุมัติประกำศนียบัตร วุฒิบัตร 
 7) อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมอบหมำย 
8) ตำมท่ีได้รับกำรกระจำย มอบอ ำนำจ(ปฏิบัติรำชกำรแทน) ม.44-45 
 - ปลัดศธ. เลขำฯ ถึง ผอ.สถำนศึกษำ 
 - ผอ.ส ำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถำนศึกษำ 
 - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถำนศึกษำ 
4. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมกฎ ศธ. แบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำ 2546 
 1) วิเครำะห์ จัดท ำนโยบำย แผนสถำนศึกษำ 
 2) วำงระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
 3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป 
 4) แต่งตั้งอนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำง ๆ 
5. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำม พรบ.รบ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
 1) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล ม.27(1)  
 2) พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ม.27(2) 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร ม.27(3) 



 4) จัดท ำมำตรฐำนภำระงำนครู ม.27(4) 
 5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครู ม.27(5) 
 6) ปฏิบัติหน้ำที่ตำม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมำย ม.27(6) 
 7) สั่งให้ครูฯออกจำกรำชกำรกรณีขำดคุณสมบัติ ม.49 
 8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลำกร ม.53(4) 
 9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติรำชกำรออก ม.56 วรรคสอง 
 10) สั่งให้ครูพ้นทดลองท ำงำนต่อไป ม.56 วรรคสอง 
 11) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ำมำตำม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64 
 12) สั่งให้ครูรักษำกำรในต ำแหน่ง (ต ำแหน่งว่ำง) ม.68 
 13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู ม.73 
 14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75 
 15) แจ้งภำระงำน เกณฑ์ประเมินผลงำน มำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ระเบียบแบบแผนฯ ม.78 
 16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ม.79 
 17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษำดูงำน ม.81 
 18) รักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด ม.82 
 19) เสริมสร้ำงพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ม.95 98 
 20) อนุญำต ยับยั้งอนุญำตลำออก ม.108 
 21) สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่ำวหำไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
 22) สั่งให้ครูออกจำกรำชกำร ในกรณีต่ำงๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบต ำแหน่ง ไร้ประสิทธิภำพ จ ำคุก 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
ที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 1) ผู้อ ำนวยกำรฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถำนศึกษำ 
 2) นิติบุคคลสถำนศึกษำถูกฟ้องร้อง ให้รำยงำน สพท. แจ้งสพฐ. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินคดี 
 3) กำรบริหำรบุคคลตำมกฎหมำย พรบ.ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4) ยุบ รวม เลิกล้มรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.ก ำหนด 
 5) รร. มีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช้ จัดหำ ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่ 
จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รำยงำนสพท. 
 6) รร.มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พัสดุตำมวงเงิน อ ำนำจที่เลขำ กพฐ.มอบ หรือ ผอ. 
สพท.มอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก ำหนดยกเว้นเงินเดือน  
 7) จัดท ำระบบกำรเงิน บัญชี ตำมรบสพฐ.ก ำหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศท ำหลักฐำนกำรรับ บัญชีรับจ่ำยฯ
รำยงำน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปีงบประมำณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรำยงำนเลขำ กพฐ. โดยเร็ว 
7. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมระเบียบ กฎหมำยอื่น เช่น 
 - รบ.ศธ.ว่ำดว้ยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ พ.ศ.2548 
 - กฎกระทรวง ว่ำด้วยควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ 



 - รบ.ศธ.ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 
 - รบ.ศธ.ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเวลำท ำงำนและวันหยุดรำชกำรของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.ว่ำดว้ยกำรชักธงชำติในสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ.ว่ำดว้ยกำรตั้งชื่อสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรขอบคุณหรืออนุโมทนำ พ.ศ. 2547 
 - รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษำ 2547 
 - รบ.ศธ. ว่ำด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรยกเลิกเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
 - รบ.ศธ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ฯ (ฉ.2) พ.ศ.2547 
 


