อำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้
กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่
ตำมควำมในมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง ชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม มำตรำ ๓๗
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
และ ตำมประก ำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื ่ อ ง ก ำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรภำยในสำนั ก งำน เขตพื ้ น ที่
กำรศึ ก ษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ดัง ต่อไปนี้
มำตรำ ๓๘ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำนในเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ ประสำน ส่ง เสริม และสนับ สนุนสถำนศึก ษำเอกชนในเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ
ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำน
กำรศึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสัง คมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิก ำร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ดัง นี้
(๑) อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
(๒) อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรพั ฒ นำงำนด้ ำ นวิ ช ำกำรและจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
(๓) รั บ ผิ ด ชอบในกำรพิ จ ำรณำแบ่ ง ส่ ว นรำชกำรภำยในสถำนศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
และ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมประกำศกระทรวงศึก ษำธิก ำรเรื่อ ง กำรแบ่ง ส่ว นรำชกำรภำยในสำนัก งำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ มีอำนำจหน้ำที่ ดัง นี้
๑. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
๒. วิเครำะห์จัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึก ษำ และแจ้ง จัด สรรงบประมำณที่ไ ด้รั บ ให้ห น่ว ยงำนข้ำ งต้น รับ ทรำบและกำกับ ตรวจสอบ ติด ตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว

๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรระดมทรัพ ยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้ง ทรัพยำกรบุค คล เพื่อส่ง เสริม สนับ สนุน
กำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชี พ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น ที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐.ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
๑๑.ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่มอบหมำย
โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มอำนวยกำร
(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน
(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน
(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี

ให้ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของส่วน
รำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำร
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ และดำ เนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตรประจำตัว
และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิ บั ติง ำนส่ งเสริ ม สนั บ สนุน และยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย และเสริ ม สร้ ำ งระบบเครื อ ข่ ำ ยกำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย

(๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่ ง เสริ ม งำนกำรแนะแนว สุ ข ภำพ อนำมั ย กี ฬ ำ และนั น ทนำกำร ลู ก เสื อ ยุ ว กำชำด เนตรนำรี
ผู ้บ ำเพ็ญ ประโยชน์ นัก ศึก ษำวิช ำทหำร ประชำธิป ไตย วิน ัย นัก เรีย น กำรพิท ัก ษ์ส ิท ธิเ ด็ก
และเยำวชนและงำนกิจกำร นักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ป ฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ และมีอำนำจ
หน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
(ข) ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
(ง) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
(ช) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

(ซ) ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
******************************************

