
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 
ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา  
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน 
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที่ 
การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
 2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่  
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่  
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่  
การศึกษา  

 10.ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร 

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

อำนาจและบทบาทหนา้ที ่
 

ภารกิจ  บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 



 12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
    1) กลุ่มอำนวยการ  
    2) กลุ่มนโยบายและแผน  
    3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
             4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
         5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
    6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
    9) หน่วยตรวจสอบภายใน  
                                10) กลุ่มกฎหมายและคด ี

ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

 ๑)  กลุ่มอํานวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  
 (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ  
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร  
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
 (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา             
ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒)  กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น  
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั ้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั ่วไปของสถานศึกษาและแจ้ง                   
การจัดสรรงบประมาณ  
 (ค )ตรวจสอบต ิ ดตามประ เม ิ นและราย ง านผลการ ใช ้ จ ่ า ย งบปร ะมา ณ                         
และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน  
 (ง) ดำเนินการวิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  



 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย  

 ๓)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
 (ข) ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจ ัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหาร            
และการจัดการศึกษา 
 (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
 (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
 (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง                 
หรอืที่ไดร้ับมอบหมาย  

 ๔)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
 (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
 (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
 (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี ่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี        
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์  
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง                  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕)  กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) วางแผนอัตรากําลังและกำหนดตำแหน่ง  
 (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี ่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั ้ง ย้าย โอน                    
และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (ง) ศ ึกษาว ิเคราะห์  และดำเน ินการเก ี ่ยวก ับการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน               
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
 (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ 
การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่างๆ  
 (ซ) ศึกษา ว ิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื ่อดําเนินงานวิน ัย อุทธรณ์ ร ้องทุกข์               
และการดำเนินคดีของรัฐ  
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง        
หรือที่ได้รับมอบหมาย  



 ๖)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
 (ค) ด ําเน ินงานพ ัฒนาข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาให ้ เป ็นไป               
ตามมาตรฐาน  วิชาชีพและจรรยาบรรณ  
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
 (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
 (ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง            
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ๗)  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน  
 (ค) วิจัย พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ    
การประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนาส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  (ฉ) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง       
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ๘)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา             
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 
 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  



 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ     
ยุวกาชาด เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็ก   
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอ่ืน  
 (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที่เกี ่ยวข้อง          
หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๙)  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอำนาจ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) ดําเนินงานเกี ่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี และตรวจสอบระบบ                
การดูแลทรัพย์สิน  
  (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด  
 (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
 (ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้อง             
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น 
เพื ่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม                      
กับภารกิจ  ปริมาณ  คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที ่การศึกษา  สนองนโยบายของรัฐบาล                   
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  และสนับสนุนระบบ                      
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๔ 
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๓  และ          
ข้อ ๔  ประกอบคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการประชุม  ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงออกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  ไว้ดังต่อไปนี้  ข้อ  ๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้
เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  “(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี”  ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  (๕)  (ซ)   



แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                        
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๗  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 ๑๐)  กลุ ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ ้นตรงกับผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
 (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
 (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
 (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
 (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
 (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย 
และงานคดีของรัฐ  
 


