
 

 
 

ประกาศสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต ๑  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------------------- 

 อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง และมาตรา ๓๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่    
๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ และเผยแพร่ประกาศกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า "ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑"               
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ เมื่อประกาศน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศอ่ืนที่เขียนไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดแย้ง

กับประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
ข้อ ๕ ในประกาศฉบับน้ี 
“สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
ข้อ ๖ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไป 

(๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 



๒ 
 

 
(๒) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา                                           

(๙) ดําเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ด้านการศึกษา 
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี 
(๑) กลุ่มอํานวยการ 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน 
(๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี 

ข้อ ๘ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ 
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ดําเนินการเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
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(ฌ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ญ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่ 

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
     (ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการท้องถิ่น                                      

(ข) วิเคราะห์จัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา            
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร

สินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ

มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทําข้อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
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(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  

การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี    

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอ้มูลการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของ

บุคคล ครอบครัว องคก์ร ชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 
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(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 

ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด 
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
    (ก)  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
    (ข)  ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
    (ค)  ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
    (ง)  ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
    (จ)  ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
    (ฉ)  ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
    (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง  คดีเพ่ง  คดีอาญา  และคดีอ่ืนๆ  ของรัฐ 
    (ซ)  ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(ฌ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จดัทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ 

(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 

                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                                      
                                                     (นายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข์) 
                    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา รักษาราชการแทน 
                        ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑           


