
อ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 
ส ำนักงำนคณะกรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีหน้ำที่ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ ๓๘ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศกึษำแหง่ชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอ่ไปนี้

มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร  
รำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำรหรอืกฎหมำยอื่น และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้

(๑) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน

(๒) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดใหม้ีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำร่วมกับสถำนศกึษำ
(๓) รับผดิชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศกึษำของสถำนศกึษำ และส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง กำรแบ่งสว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขดพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ มอี ำนำจหนำ้ที่ ดังนี้

๑. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอคล้องกับนโยบำยมำตรฐำน
กำรศกึษำ แผนกำรศกึษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น

๒. วิเครำะห์จัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้ง
จัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ดังกล่ำว

มำตรำ ๓๘ แหง่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถ  
จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำใน
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. ก ำกับ ดูแล คิดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำรศึกษำในขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด และพัฒนำ

กำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำย
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐.ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ
๑๑.ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

ฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพืน้ที่กำรศกึษำที่มได้ระบใุหเ้ป็นหน้ำที่ของผูใ้ดโดยเฉพำะ หรอืปฏบิตัิงำน

อื่นตำมที่มอบหมำย
โดยใหแ้บ่งสว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มอ ำนวยกำร
(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน
(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(๙) หน่วยตรวจสอบกำยใน
(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี
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ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ตังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนรหะหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มใิชง่ำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยนำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแผนพัฒนำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติตตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมโยบำยและแผน
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศกึษำ วิเครำะห ์ด ำเนนิกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำทำงไกล
(ข) ศกึษำ วิเครำะห ์วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำ
(ค) ด ำเนนิงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ด ำเนนิกำรวิเครำะห ์และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รับมอบหมำย

(๔) กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงนิและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ด ำเนนิงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงนิ
(ข) ด ำเนนิงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ด ำเนนิงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสด
(ง) ด ำเนนิงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนนิงำน บริหำรกำรเงิน งำนบัญช ีงำนพัสดุ และงำนบริหำรสนิทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รับมอบหมำย
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(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ตังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำรของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำรมอบหมำย

หน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตรประจ ำตัว

และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ใด้รับมอบหมำย

(๗) กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ตังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน

ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศกึษำพิเศษ
(ข) ศกึษำ วิเครำะห ์วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรยีน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศกึษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมินติดตำมและ

ตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศกึษำ วิเครำะห ์วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนเิทศทำงกำรศกึษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศกึษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรอืที่ได้รับมอบหมำย

หนำ้ l ๔



(๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำช้ันพืน้ฐำนในรูปแบบกำรศกึษำในระบบ กำรศกึษำนอกระบบ และกำรศกึษำ ตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว 

องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำน 

กำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย  กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชนและงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ช) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำมประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ณ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

(๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึน้ตรงกับหัวหนำ้ส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังตอ่ไปนี้
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงนิ กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สนิ
(ข) เนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรอืเป้ำหมำย  

ที่ก ำหนด
(ค) ด ำเนนิงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ด ำเนนิกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมำย

(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี ใหป้ฏิบัติงำนขึน้ตรงกับผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมวีินัยและรักษำวินัย
(ข) ด ำเนินกำรสบืสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน
(ค) ด ำเนนิกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพจิำรณำวินัย
(ง) ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
(จ) ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรรอ้งทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
(ฉ) ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับควำมรับผดิทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
(ช) ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
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(ช) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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