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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต  ๑ 
ที่ 608 /๒๕๖๐ 

เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำง 
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

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

อนุสนธิตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ ๖๓๐/๒๕59 
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕59 เรื่อง ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติราชการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นั้น 
  เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายและโอนไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงาน
อ่ืน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑ เป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง คล่องตัว มี
ประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธผิล สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบกับอ านาจตามาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7  และแก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างของส่วนราชการในค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม๒๕๔๘ เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓ /ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๔๘  เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานรับผิดชอบ 
และปฏิบัติหน้าที่   จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ดังกล่าว
ข้างต้น และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งและให้มีผลดังนี้ 

- รายนางทัศนีย์ นามสละ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน   
2560    เป็นต้นไป 

          - รายนางสมจินตนา แสงภักดี กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
          - ส่วนรายอ่ืน ๆ ในทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

สั่ง ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 
                          
                          (นายโกวิท   เพลินจิตต์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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1.นำยโกวิท  เพลินจิตต์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑    
   ต ำแหน่งเลขที่ 1 

มีอ ำนำจหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบตำมมำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๔๕  แหง่พระรำชบญัญตัิระเบยีบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศกึษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกบัอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
  ๑.1  บริหารราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑  และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

1.2 จัดท านโยบาย และพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย    
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

1.3 วิเคราะห์การจัดตั้งประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

1.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.5 ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             1.7 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.8  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.9  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  1..10 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

1.11 ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
              1.12 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่  
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
2. นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
    อุบลรำชธำนี เขต ๑  ต าแหน่งเลขท่ี 9  รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
           2.1รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ล ำดับที่ 1 
          2.2 ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับดูแล การ
ปฏิบัติราชการของกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ของส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1     
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    2.2.2   ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชีการพัสดุและ

งานบริหารสินทรัพย์ 
    2.2.3  ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่การ

ปฏิบัติ จริงให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเครือข่ำยสถำนศึกษำที่  1,2,3,4,5,6,7 อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี และเครือข่ำยที่ 24,25 อ ำเภอ
ดอนมดแดง 

    2.2.4 รับผิดชอบ ประสานงาน สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน อ ำเภอเมือง
อุบลรำชธำนี  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
          2.3 ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับดูแล การ
ปฏิบัติราชการของกลุ่มอ านวยการ    ดังต่อไปนี้ 

       2.3.1  งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.3.2  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
       2.3.3  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
         2.3.4    จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        2.3.5  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด 
2.3.6  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

                    2.3.7   ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2.3.8  ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการระดับต่าง ๆ 

                         2.3..9    ก ากับงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ ๒ มิติ  งาน PMQA  และงานตวัชีว้ัด ตามกลยุทธ์ทั้ง ๕  
กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     2.3.10 หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ 
                           2..3.11  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
           2.4 ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
3. นำยสำญัณห์ รัตนโสภำ  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
     อุบลรำชธำนี เขต ๑ ต ำแหน่งเลขที่ 7   รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   3.1 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี  
เขต  ๑ ล ำดับที่ 2 
   3.2  ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑ ก ากับดูแล
การปฏิบัติราชการของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้  
                    3.2.1 งานนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                    3.2.2 งานศกึษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา                                                                                                                                    
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         3.2.3 ประสานส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
                    3.2.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจยั เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรยีนของผู้เรียน 
                    3.2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

          3.2.6 งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
          3.2.7 งานประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

                    3.2.8 งานเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
                      3.2.9  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และรับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน                
สู่การปฏิบัติจริงให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของเครือข่ำยสถำนศึกษำที่  16,17,18,19,20,21   อ ำเภอเขื่องใน                   
                           3..2.10  รับผดิชอบ ประสานงาน สร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรยีนอ าเภอเขื่องใน  และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 
             3.3 ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ก ากับ ดูแล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

        3.3.1 งานธุรการของกลุ่ม 
        3.3.2  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง งานวางแผนอัตราก าลัง ก าหนด

ต าแหน่ง และงานที่เกี่ยวกับวิทยฐานะ จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       3.3..3  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้แก่งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน  
       3.3..4  การจากราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
       3.3.5  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ได้แก่ งานบ าเหน็จ 
       3.3.6  ความชอบและทะเบียนประวัติและงานที่เก่ียวข้อง 

         3.3.7  กลุ่มงานระบบข้อมูลสารสนเทศ P-OPEC 
                3.3.8  กลุ่มงานพัฒนาบุคคล  ได้แก่ งานพัฒนาบุคคล ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
                 3.3.9  กลุ่มงานวินัยและนิติการ ได้แก่ การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการ
ด าเนินคดีของรัฐ  
                 3.3.10 งานที่เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 
                 3.3.11  กลุ่มงานเลขานุการ  ได้แก่  การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา                                       
                3.3.12  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน  
สู่การปฏิบัติจริงให้บรรลุตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของเครือข่ำยสถำนศึกษำที่  8,9,10,11,12,13,14,15 อ ำเภอเขื่องใน             
                3.3.13  รับผดิชอบ ประสานงาน สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน  อ ำเภอเขื่องใน 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องในพื้นที่                            
           3.4  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
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4. นำยวิเศษ  ปำกหวำน  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    อุบลรำชธำนี เขต ๑  ต าแหน่งเลขท่ี 125 รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
อุบลราชธานี  เขต  ๑  ล ำดับที่ ๓ 

4.2  ชว่ยผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑  ก ากับ ดูแล
กลุ่มนโยบายและแผน  รับผิดชอบและปฎิบัติงานดังต่อไปนี้    
                          4.2 .1    จดัท า แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
                  4.๒.2   ประสานและจัดท าแผนพัฒนาและกลุ่มจังหวัด 
                    4.2.3    รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 

             4.2.4   ตรวจสอบ  ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และผลกำร                                               
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน 
                  4.2.5   ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                               ๔.๒.๖        ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษา 
                      4.2.7    วิเคราะห์การเสนอของบประมาณ ของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
                      4.2.8    ประชมุคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์คณะบุคคล 
                4.2.9. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และรับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน               
สู่การปฏิบัติจริงให้บรรลุตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของเครือข่ำยสถำนศึกษำที่  16,17,18,19,20,21 อ ำเภอม่วงสำมสิบ และเครือข่ำยท่ี 22,23 
อ ำเภอเหล่ำเสือโก๊ก 

          4.2.10 รับผิดชอบ ประสานงาน สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อ ำเภอม่วงสำมสิบ/เหล่ำเสือโก้ก 

    4.3 ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก ากับดูแล
งาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

     4.3.๑  งานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
          4.3.2   ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมคุ้มครองความ

ประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          4.3.3  การด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
          4.3.4  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            4.3.5   ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

      4.3.6    ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
          4.3.7   ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                    4.3.8   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับบุคคล ครอบครัว  องค์กร 
ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคมอ่ืน 
                    4.3.9   ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
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                  4.3.10  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
                  4.3.11  ประสานส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม 
           4.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  


