
 

 

 
         
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระนอง เป็นหน่วยงำนท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2542 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรรำชกำร   กระทรวง  ศกึษำธิกำร พ.ศ. 2546 และตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบง่ส่วนรำชกำรภำยในส ำนกังำน เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5
ให้ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนกังำนเขตพืน้ที
กำรศกึษำตำมกฎหมำยวำ่ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้
          (1) จดัท ำนโยบำยแผนพฒันำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศกึษำ แผนกำรศกึษำ แผนพฒันำกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 

          (2) วิเครำะห์กำรจดัตัง้งบประมำณเงินอดุหนนุทัว่ไปของสถำนศกึษำ และหน่วยงำนในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทัง้ก ำกับ ตรวจสอบติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหนว่ยงำนดงักลำ่ว 

          (3) ประสำน สง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันำหลกัสตูรร่วมกบัสถำนศกึษำในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ  
          (4) ก ำกบั ดแูล ตดิตำม และประเมินผลสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน และในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

          (5) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมลูสำรสนเทศด้ำนกำรศกึษำในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

          (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทัง้ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนกำรจัดและ 
พฒันำกำรศกึษำในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

          (7) จดัระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำ และประเมินผลสถำนศกึษำในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

          (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทัง้บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบนัศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบนัอ่ืนท่ีจัดกำรศึกษำ 
รูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

          (9) ด ำเนินกำรและประสำน สง่เสริม สนบัสนนุกำรวิจยั และพฒันำกำรศกึษำในเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

          (10) ประสำน สง่เสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศกึษำ 

          (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

          (12) ปฏิบตังิำนร่วมกนักบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 



 

 

ข้อ 6  ให้แบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

           (1) กลุม่อ ำนวยกำร 

           (2) กลุม่นโยบำยและแผน 

           (3) กลุม่สง่เสริมกำรศกึษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

           (4) กลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

           (5) กลุม่บริหำรงำนบคุคล 

           (6) กลุม่พฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

           (7) กลุม่นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ 

           (8) กลุม่สง่เสริมกำรจดักำรศกึษำ 

           (9) หนว่ยตรวจสอบภำยใน 

           (10) กลุม่กฎหมำยและคดี 

ข้อ 7 สว่นรำกำรภำยในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) กลุม่อ ำนวย มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

      (ก) ปฏิบตังิำนสำรบรรณส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

      (ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนชว่ยอ ำนวยกำร 

      (ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ี สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 

      (ง) จดัระบบบริหำรงำน กำรควบคมุภำยใน และพฒันำองค์กรส ำนกังำน 

      (จ) ประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำนและบริกำรข้อมลูขำ่วสำร 

      (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหวำ่งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

      (ช) ด ำเนินกำรเลือกตัง้และสรรหำกรรมกำรและอนกุรรมกำร 

      (ซ) ประสำน สง่เสริมกำรจดัสวสัดิกำรและสวสัดภิำพ 

      (ฌ) ปฎิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักิจกำรภำยในของส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีมิใชง่ำนของสว่นรำชกำร
ใดโดยเฉพำะ 

      (ญ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(2) กลุม่นโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

     (ก) จดัท ำนโยบำยและแผนพฒันำกำรศกึษำให้สอดคล้องกบันโยบำย มำตรฐำนกำรศกึษำ แผนกำรศกึษำ 
แผนพฒันำกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 

     (ข) วิเครำะห์กำรจดัตัง้งบประมำณเงินอดุหนนุทัว่ไปของสถำนศกึษำ และแจ้งกำรจดัสรรงบประมำณ 

     (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและ
แผน 

 



 

 

     (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจดัท ำข้อมลูเก่ียวกบักำรจดัตัง้ ยบุ รวม เลิก และโอนสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

     (จ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(3) กลุม่สง่เสริมกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

      (ก) ศกึษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และสง่เสริมกำรจดักำรศกึษำทำงไกล 

      (ข) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั และพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจดักำรศกึษำ 

      (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจดักำรศกึษำ 

      (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบตังิำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

      (จ) สง่เสริม สนบัสนนุ และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      (ฉ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(4) กลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

     (ก) ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนบริหำรกำรเงิน 

     (ข) ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนบริหำรงำนบญัชี 

     (ค) ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนบริหำรงำนพสัด ุ

     (ง) ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนบริหำรสินทรัพย์ 

     (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศกึษำเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบญัชี งำนพสัดแุละงำนบริหำร
สินทรัพย์ 

     (ฉ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(5)  กลุม่บริหำรงำนบคุคล มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

      (ก) วำงแผนอตัรำก ำลงั และก ำหนดต ำแหนง่ 

      (ข) สง่เสริม สนบัสนนุกำรมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ 

      (ค) วิเครำะห์และจดัท ำข้อมลูเก่ียวกบักำรสรรหำ บรรจแุละแตง่ตัง้ ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

      (ง) ศกึษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน กำรเล่ือนเงินเดือน กำรมอบหมำย
หน้ำท่ีให้ปฏิบตัขิองข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

      (จ) จดัท ำข้อมลูเก่ียวกบับ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวตัิ 
      (ฉ) จดัท ำข้อมลูระบบจำ่ยตรงเงินเดือนและคำ่จ้ำงประจ ำ 

      (ช) ปฏิบตัิกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองกำรออกหนงัสือรับรองตำ่ง ๆ กำรออกบตัรประจ ำตวั 
และกำรขออนญุำตตำ่ง ๆ  
      (ซ) ศกึษำ วิเครำะห์ และจดัท ำข้อมลูเพื่อด ำเนินงำนวิจยั อทุธรณ์ ร้องทกุข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

      (ฌ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 



 

 

(6) กลุม่พฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

      (ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพฒันำก่อนแตง่ตัง้ 

      (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพฒันำเพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรปฏิบตังิำน 

      (ค) ด ำเนินงำนพฒันำข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ 

      (ง) ปฏิบตังิำนสง่เสริม สนบัสนนุ และยกย่องเชิดชเูกียรตข้ิำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

      (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรลำศกึษำตอ่ ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิำรวิจยัภำยใน 

ประเทศหรือตำ่งประเทศ 

      (ฉ) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั และเสริมสร้ำงระบบเครือขำ่ยกำรพฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

      (ช) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(7) กลุม่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

     (ก) ประสำน สง่เสริม สนบัสนนุและพฒันำหลกัสตูรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน หลกัสตูรกำรศกึษำระดบัก่อน
ประถมศกึษำ และหลกัสตูรกำรศกึษำพิเศษ 

     (ข) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั เพ่ือพฒันำหลกัสตูรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

     (ค) วิจยัพฒันำ สง่เสริม ตดิตำม ตรวจสอบและประเมินเก่ียวกบักำรวดัและกำรประเมินผลกำรศกึษำ 

     (ง) วิจยั พฒันำ สง่เสริม มำตรฐำนกำรศกึษำและกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำรวมทัง้ประเมิน ติดตำม และ
ตรวจสอบคณุภำพกำรศกึษำ 

     (จ) นิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจดักำรศกึษำ 

     (ฉ) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั และพฒันำส่ือนวตักรรมกำรนิเทศกำรศกึษำ 

     (ช) ปฏิบตังิำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศกึษำของเขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำ 

     (ซ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(8) กลุม่สง่เสริมกำรจดักำรศกึษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

     (ก) ศกึษำ วิเครำะห์ สง่เสริม สนบัสนนุ และด ำเนินงำนเก่ียวกบัศำสตร์พระรำชำ 

     (ข) สง่เสริมกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนในรูปแบบกำรศกึษำในระบบ กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำม
อธัยำศยั 

     (ค) สง่เสริม สนบัสนนุ และด ำเนินกำรเก่ียวกบัจดัเตรียมข้อมลูกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของบคุคล 
ครอบครัว ชมุชน องค์กรวิชำชีพ สถำบนัศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบนัสงัคมอ่ืน 

     (ง) ประสำนและสง่เสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้สำมำรถจดักำรศกึษำสอดคล้องกบันโยบำยและ
มำตรฐำนกำรศกึษำ 

     (จ) สง่เสริมกำรจดักำรศกึษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ ด้อยโอกำส และผู้ มีควำมสำมำรถพิเศษ 



 

 

(ฉ) สง่เสริมงำนกำรแนะแนว สขุภำพ อนำมยั กีฬำ และนนัทนำกำร ลกูเสือ ยวุกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ นกัศกึษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินยันกัเรียน กำรพิทกัษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำร
นกัเรียนอ่ืน  
(ช) สง่เสริม สนบัสนนุกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศกึษำ 

(ซ) ประสำนกำรปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และสง่เสริมปอ้งกนั แก้ไขและคุ้มครองควำมประพฤติ
นกัเรียนและนกัศกึษำ รวมทัง้ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสมัพนัธ์ 

(ญ) ประสำน สง่เสริมกำรศกึษำกบักำรศำสนำและกำรวฒันธรรม 

(ฎ) สง่เสริมแหลง่กำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศกึษำและภมูิปัญญำท้องถ่ิน 

(ฎ) ประสำนและสง่เสริมสถำนศกึษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน 

(ฐ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบตังิำนขึน้ตรงกบัหวัหน้ำสว่นรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้

     (ก) ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบญัชี ตรวจสอบระบบกำรดแูลทรัพย์สิน 

     (ข) ด ำเนินงำนเก่ียวกบังำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำน หรือกระบวนกำรปฏิบตังิำนเปรียบเทียบกบัผลผลิตหรือ
เปำ้หมำยท่ีก ำหนด 

     (ค) ด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง 

     (ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

     (จ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

       ตำมประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร เร่ือง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้เพิ่มควำมตอ่ไปนีเ้ป็น (10) ของข้อ 7 แหง่ประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร เร่ือง กำรแบง่สว่น
รำชกำรภำยในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ พ.ศ. 2560 

(10) กลุม่กฎหมำยและคดี ให้ปฏิบตังิำนขึน้ตรงกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำและมีอ ำนำจหน้ำท่ี 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
       (ก) สง่เสริม สนบัสนนุ พฒันำกำรมีวินยัและรักษำวินยั 

       (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

       (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเก่ียวกบัวินยัและกำรตรวจพิจำรณำวินยั 

       (ง) ด ำเนินกำรเก่ียวกบัอทุธรณ์และกำรพิจำรณำอทุธรณ์ 

       (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรร้องทกุข์และกำรพิจำรณำร้องทกุข์ 

       (ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกบัควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี 

       (ช) ด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

       (ซ) ด ำเนินกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบ 



 

 

       (ฌ) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั จดัท ำข้อมลูและตดิตำมประเมินผลเพื่อพฒันำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 

 
 ตำมประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร เร่ือง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนกังำน                       
                           เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้เพิ่มควำมตอ่ไปนีเ้ป็น (10) ของข้อ 7 แหง่
ประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร เร่ือง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ พ.ศ. 2560 

(10) กลุม่กฎหมำยและคดี ให้ปฏิบตังิำนขึน้ตรงกบัผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำและมีอ ำนำจหน้ำท่ี 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
       (ก) สง่เสริม สนบัสนนุ พฒันำกำรมีวินยัและรักษำวินยั 

       (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

       (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเก่ียวกบัวินยัและกำรตรวจพิจำรณำวินยั 

       (ง) ด ำเนินกำรเก่ียวกบัอทุธรณ์และกำรพิจำรณำอทุธรณ์ 

       (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรร้องทกุข์และกำรพิจำรณำร้องทกุข์ 

       (ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกบัควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี 

       (ช) ด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

       (ซ) ด ำเนินกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

       (ฌ) ศกึษำ วิเครำะห์ วิจยั จดัท ำข้อมลูและตดิตำมประเมินผลเพื่อพฒันำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 

       (ญ) ปฏิบตังิำนร่วมกบัหรือสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 
 


