อำนำจหน้ำทีภ่ ำรกิจและบทบำทของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒

สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒ มีภำรกิจหลั กในกำรบริหำรจัดกำร
ศึ ก ษำปฐมวั ย และกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด
เป็น หน่ว ยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภ ำยใต้กำรกำกับดู แลของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำทตำมที่กฎหมำยกำหนด ดังนี้
๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๓๗ ให้มีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรให้ เป็นไปตำม
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๓๖ และให้มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่
กำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
(๑) อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ และพั ฒ นำสำระของหลั ก สู ต ร
กำรศึกษำให้ สอดคล้องกับ หลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
(๒) อำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
(๓) รับ ผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่ วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
สำนักงำนตำมวรรคหนึ่ง มีผู้อำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง ในกรณี
ที่มีกฎหมำยอื่นกำหนดอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรไว้เป็นกำรเฉพำะกำรใช้อำนำจและกำรปฏิบัติหน้ำ ที่
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวให้คำนึงถึงนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงด้วย
ในสำนักงำนตำมวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อำนวยกำรเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรรองจำก
ผู้อำนวยกำรเพื่อช่วยปฏิบัติรำชกำรก็ได้
รองผู้อำนวยกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่ งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นในสำนักงำน มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่
ผู้อำนวยกำรกำหนดหรือมอบหมำย
/๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ...

๒. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมี
อำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท ำ นโยบำย แผนพั ฒ นำ และมำตรฐำนกำรศึ ก ษำของเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำย มำตรฐำนกำรศึ ก ษำ แผนกำรศึ ก ษำ แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(๒) วิ เ ครำะห์ ก ำรจั ด ตั้ ง งบประมำณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถำนศึ ก ษำ และหน่ ว ยงำน
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้ งกำรจั ดสรรงบประมำณที่ได้รับให้ ห น่ว ยงำนข้ำงต้น รับทรำบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(๓) ประสำน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นำหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
(๔) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๗) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๙) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(๑๐) ประสำน ส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น กำรของคณะกรรมกำร คณะอนุ ก รรมกำร และ
คณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
(๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๒) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
/ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนรำชกำร ...

ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มอำนวยกำร
(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน
(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน
(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี
ข้อ ๗ ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(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) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่
งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จั ด ท ำนโยบำยและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำย มำตรฐำน
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำร
/จัดสรรงบประมำณ ...

จัดสรรงบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติ ด ตำม ประเมิ น และรำยงำนผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณและ
ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
(๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ
และงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
/(ข) ส่งเสริม สนับสนุน ...

(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูล เกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ
กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน
กำร เลื่อนเงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ
กำรออกบัตรประจำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) (ยกเลิก)
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒ นำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของ
/ผู้เรียน ...

ผู้เรียน
(ค) วิ จั ย พั ฒ นำ ส่ ง เสริ ม ติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น เกี่ ย วกั บ กำรวั ด และ
กำรประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบั ติ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
(๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนในรู ป แบบกำรศึ ก ษำในระบบ กำรศึ ก ษำ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบัน
สังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด
เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
/(ฏ) ประสำนและส่งเสริม ...

(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดำเนิ น งำนเกี่ ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนิน งำนหรือกระบวนกำรปฏิ บัติ งำน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(๑๐) กลุ่ ม กฎหมำยและคดี ให้ ป ฏิ บั ติ ง ำนขึ้ น ตรงกั บ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(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 จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย
และงำนคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มกฎหมำยและคดี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต ๒

