
 

 

 

 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ี ตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปน้ี 

 มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่
จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้สำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกฎหมำยอื่น และ
มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังน้ี 

 (1) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 (2) อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
 (3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำรเรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 
มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังน้ี 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 ให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิษณุโลก เขต 2 และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้น รับทรำบ และก ำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 
ดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแลติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมท้ังทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำร จัดและพัฒนำกำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ สถำบันอื่นที่จัดรูปแบบท่ีหลำกหลำย 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทน
กระทรวงศึกษำธิกำร  
 12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

อ ำนำจหนำ้ที ่

อ ำนำจหน้ำที่ 



 ตำมข้อ 6 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ  .ศ . 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไว้ดังต่อไปน้ี 

 (1) กลุ่มอ ำนวยกำร 

 (2) กลุ่มนโยบำยและแผน 

 (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 (๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 (๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 (๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 (๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 (๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 (๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 ตำมข้อ ๗ แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖0 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 

 (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนท่ี สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 

 (ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 

 (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 

 (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 (ซ) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 

 (ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 

 (ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 

 (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) จัดท ำนโยบำยและแผ่นพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคลอ้งกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

 (ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 

 (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน 

 (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 



(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 

 (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 

 (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 

 (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 

 (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 

 (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์ 

 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 

 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำท่ีให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 (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) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 

 (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 

 (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 

 (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

 (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 (ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 



(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำ
พิเศษ 

 (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 (ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ 

 (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมินติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

 (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกรศึกษำ 

 (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 

 (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 

 (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 

 (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม อัธยำศัย 

 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น 

 (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

 (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี     ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร 
ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

 (ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

 (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 

 (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 

 (ฏ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 (ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 

 (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 (ง)ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 



(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกรมีวินัยและรักษำวินัย 

 (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 ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 

 (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

 


