
อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจและบทบำท 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ี
อยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดูแลส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอ ำนำจหน้ำท่ี ภำรกิจและ
บทบำท ตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด ดังนี้ 

  

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร  
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวสัดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมิใช่งำนของ
ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 

  

(2) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
บริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 

  

 

 



(3) กลุ่มสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน
สังคมอื่น 
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี 
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
  

       (4) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำก
รำชกำรของข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเล่ือนเงินเดือน 
กำรมอบหมำยหน้ำท่ีใหป้ฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 



(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร
ประจ ำตัว และกำรขอ อนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของ
รัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
  

(๕) กลุ่มพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
  

(๖) กลุ่มกฎหมำยและคดี 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี. 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
(ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดี
ของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 

 



(๗) กลุ่มนโยบำยและแผน  
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 

(๘) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ 
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำและหลกัสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล
กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมท้ังประเมิน 
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 

(๙) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 



 (๑๐) หน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติงำนข้ึนตรงกบัหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง 
(ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 


