
อ ำนำจหน้ำท่ี บทบำท ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอ ำนำจหน้ำท่ี ภำรกิจและบทบำท
เกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรโต้ก ำหนดให้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำเป็น
องค์กรรองรับภำระงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำท่ีส ำคัญตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดังนี้ 
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แกัโขเพ่ิมเติม 
มำตรำ 39 มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ 
 1. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน 
 2. กำรพัฒนำงำนต้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ร่วมกับ
สถำนศึกษำ 
 3. รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและ ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
 ประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในล ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
พ.ศ.2560 และที่แก้โขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ก ำหนดให้ล ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมี
อ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไป ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมี
อ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำน กำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถำนศึกษำ แจ้งจัดสรร งบประมำณก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 5. ศึกษำวิเครำะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมท้ังทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ 



 8. ประสำน ส่งเสริม และสนับสพนกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่นท่ีจัดกำรศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ให้ควำมร่วมมือและประสำนรำชกำรท่ัวโปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังของภำครัฐและ
ภำคเอกชนและองค์กรปกครองในฐำนะ 
 12. ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวกับภำรกิจด้ำนกำรศึกษำอ่ืนท่ีมิโด้ระบุให้เป็นหน้ำท่ีของหน่วยงำนโดยเฉพำะ
หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีโด้รับมอบหมำย 

 กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
พ.ศ.2560 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำม
เหมำะสมกับภำรกิจ ปริมำณและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ.2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมือ่วันท่ี 22 กันำยำยน 2560 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงออกประกำศไว้ในข้อ 6 และ ข้อ 7 ดังนี้ 

 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไว้ ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ ำนวยกำร  
  2. กลุ่มนโยบำยและแผน  
  3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
  4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
  5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
  6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
  8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
  9. หน่วยตรวจสอบภำยใน  
  10. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 



 ข้อ 7 ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ี 
 1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (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 ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
  (ฌ) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมิใช่ งำน
ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
  (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือ ท่ีโด้รับ
มอบหมำย 
 2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวโปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 
  (ค) ตรวจสอบติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ ตำม
นโยบำยและแผน 
  (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน 
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ท่ีโด้รับ
มอบหมำย 
 3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
  (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ กำรจัดกำร
ศึกษำ 
  (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ



กำรสื่อสำร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีโด้รับ
มอบหมำย 
 4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
  (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
  (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
  (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
  (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และ
งำนบริหำรสินทรัพย์ 
  (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีโด้รับ
มอบหมำย 
 5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
  (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ กำร
ลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเล่ือน 
เงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำท่ีให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  (จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
  (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ กำรออก
บัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำงๆ 
  (ซ) ศึกษำวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ และ กำร
ด ำเนินคดีของรัฐ 
  (ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ที่โด้
รับมอบหมำย 
 6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (ก) ด ำเนินงำนอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด ำเนินงำนแกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 



  (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นโป ตำมมำตรฐำน 
วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 
  (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ กำรอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศ 
  (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
  (ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีโด้รับ
มอบหมำย 
 7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี้ 
  (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร 
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน 
  (ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรรัดและ กำร 
ประเมินผลกำรศึกษำ 
  (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมท้ัง 
ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำส่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
  (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กำรศึกษำ 
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 8) กลุ่มล่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อโปนี ้
  (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
  (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ สถำบัน
สังคมอื่น 



  (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง กับ
นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตร
นำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และ เยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 
  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
  (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมฟ้องกันแก้ไขและ 
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำรวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
  (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจ หน้ำท่ี 
ดังต่อไปนี ้
  (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน 
  (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  (ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี กำรศึกษำและมี
อ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (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 ำเนินกำรฟ้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และ
งำนคดีของรัฐ 


