๑
ขอ ๑ สํานักงานผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ แบงเปนดังตอไปนี้
๑.๑ สวนราชการทีม่ ีฐานะเทียบกองบัญชาการ
(ก) สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ แบงเปนดังนี้
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบริการขอมูลดานยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองยุทธศาสตร ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ

๒
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุ ม งานวิ เ คราะห แ ละกํา หนดยุ ท ธศาสตร มี ห น า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ศึกษา วิเคราะห กําหนดและจัดทํายุทธศาสตรในภาพรวมของ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ
๒.๓) ศึกษา วิเคราะหแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป มากําหนดจัดทําเปนแผนกลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และจัดทําเปนคูมือเพื่อแจกจายใหหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๔) รวมเปนเจาหนาที่กําหนดตัวชี้วัดและเจรจากับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และคูมือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
๒.๕) รวมเปนเจาหนาที่และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดเตรียมชี้แจงงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๖) ประมาณการสถานการณ พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทํายุทธศาสตร
ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเปนไป
อยางเหมาะสมถูกตอง
๒.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานแผนทางการบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๓
๓.๒) ประชุมสัมมนารวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดและนอกสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนของสํานักงานตํารวจแหงชาติในภาพรวม
๓.๓) ใหขอเสนอแนะแกหนวยงานในสังกัดของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในการจัดทําแผนแตละดานตามยุทธศาสตร เพื่อบูรณาการกับกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ และ
บูรณาการแผนงาน โครงการของกระทรวง ทบวง กรมอืน่ ๆ ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๔) ประมาณการสถานการณ พัฒนารูปแบบ เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดทํานโยบายและแผนในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติใหเปนไปอยางเหมาะสมถูกตอง
๓.๕) ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมผลการประเมินแผนงาน
โครงการจากหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในภาพรวม ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติทราบ
๓.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ดําเนินการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนกลยุทธ และการขับเคลื่อนคํารับรองการปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) ประสานงาน ติดตาม ควบคุม และกํากับดูแลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนกลยุทธ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๔.๔) รวมจัดทําและนําคูมือรายละเอียดตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและหรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
๔.๕) จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อใหการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนกลยุทธ และการขับเคลื่อนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป บรรลุตามเปาหมาย
๔.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานประเมินผลยุทธศาสตร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) รวบรวมขอมูล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหนวย
ตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการ เสนอ
สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อทราบหรือดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม

๔
๕.๓) รวบรวมขอมูล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของ
หนวยตาง ๆ โดยการประเมินองคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาการบริหารและแผนงานรวมที่สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการ เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อทราบ
หรือดําเนินการตามความเหมาะสม
๕.๔) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลยุทธศาสตรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อนําไป
เสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบันตลอดเวลา
๕.๕) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลแผนงานรวมและแผนพัฒนาการบริหาร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อนําไปเสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหเหมาะสมตอสถานการณ
ในปจจุบันตลอดเวลา
๕.๖) จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินยุทธศาสตรตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการประจําป และนโยบาย
แหงชาติ เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๗) จัดสรรเงินรางวัลประจําปใหแกขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา
และจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กําหนด
๕.๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) กลุมงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเพื่อประกาศเปนนโยบายบริหารความเสีย่ งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๓) จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร
และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๔) จัดกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับการบริหาร
ความเสี่ยงใหกับผูบริหารและขาราชการตํารวจที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
๖.๕) สนับสนุนการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ
และกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่จําเปนตองใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๖.๖) ประมวล รวบรวมนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเปน
คูมือการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๗) แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับกองบัญชาการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ

๕
แหงชาติ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
๖.๘) สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหกับทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได
๖.๙) กํากับดูแลการจัดวางและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิผล
๖.๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
๖.๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองแผนงานอาชญากรรม ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินัย
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุมงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๖
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) รวบรวม ศึกษา และประมวลขอมูล เพื่อเปนองคความรูและ
นําไปสูการกําหนดแผนงาน โครงการและ/หรือแนวทางการปองกันอาชญากรรมใหกับหนวยงานตาง ๆ
๒.๓) ประมวลนโยบาย คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๒.๔) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม
๒.๕) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ
แนวทางหรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๒.๖) พัฒนาและสงเสริมใหมีการจัดระบบที่เปนมาตรฐานในการ
ปองกันอาชญากรรมในระดับชุมชนตาง ๆ สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมเพื่อปองกันและ
ควบคุมอาชญากรรม
๒.๗) พิจารณา ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา รวมทั้งสนับสนุนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับระบบและมาตรฐานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๒.๘) ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานปองกันอาชญากรรมพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดใหเปนอาชญากรรมพิเศษ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) รวบรวม ศึกษา และประมวลขอมูล เพื่อเปนองคความรูและ
นําไปสูการกําหนดแผนงาน โครงการและ/หรือแนวทางการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษใหกับ
หนวยงานตาง ๆ
๓.๓) ประมวลนโยบาย คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๓.๔) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ
๓.๕) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ
แนวทางหรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๓.๖) พัฒนาและสงเสริมใหมีการจัดระบบที่เปนมาตรฐานในการ
ปองกันและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ

๗
๓.๗) พิจารณา ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา รวมทั้งสนับสนุนใหกบั หนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับระบบและมาตรฐานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
๓.๘) ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานการมีสวนรวมของประชาชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานการมีสวนรวมของประชาชน งานกิจกรรมการชุมชน มวลชนสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) สงเสริมใหการสนับสนุนหนวยปฏิบัติในการแสวงหาความรวมมือ
จากภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมตํารวจ เฉพาะงานชุมชน มวลชนสัมพันธ ตํารวจชุมชน และ
อาสาสมัครตาง ๆ เพื่อสงเสริมงานปองกันและควบคุมอาชญากรรม
๔.๓) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ
แนวทางหรือขอสั่งการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน
๔.๔) ดําเนินการพัฒนา สงเสริมหรือกําหนดแผนงาน โครงการ
มาตรการ แนวทาง หรือขอสั่งการตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการดําเนินงานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชน องคกร ในรูปแบบอาสาสมัครตาง ๆ เครือขายชุมชนในลักษณะแนวรวม การมีสวนรวม
ขององคกร และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน
๔.๕) พิจารณา ใหคาํ ปรึกษา แนะนําหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและองคกรในกิจการตํารวจ
๔.๖) ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวิเคราะหและประเมินผลงานฝายอํานวยการ งานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม งานปองกัน
อาชญากรรมพิเศษ งานการมีสวนรวมของประชาชน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) รวบรวมขอมูล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหนวย
ตาง ๆ ตามแผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
และแผนงานดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการไปเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเพื่อทราบหรือดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม
๕.๓) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และแผนงานดานชุมชนและมวลชน

๘
สัมพันธ เพื่อนําไปเสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบัน
ตลอดเวลา
๕.๔) รับผิดชอบดําเนินการตามตัวชี้วัดหลักของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
๕.๕) รวบรวมจัดทํารายงานการดําเนินการของกองบังคับการในรอบป
๕.๖) พิจารณา ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา รวมทั้งสนับสนุนใหกบั หนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติในงานดานการปองกัน
อาชญากรรม
๕.๗) ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๕.๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองแผนงานกิจการพิเศษ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินัย
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๙
๒) กลุมงานกิจการพิเศษ มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผน
และยุทธศาสตรดานกิจการพิเศษ โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่
สําคัญ งานขอรับการสนับสนุนการโดดรม และงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๓) ประมวลนโยบาย คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกิจการพิเศษ
๒.๔) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานกิจการพิเศษ
๒.๕) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดา นงานกิจการพิเศษ
๒.๖) ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานในสังกัดเกีย่ วกับระบบและ
มาตรฐานการจัดการดานงานกิจการพิเศษ
๒.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานความมั่นคง มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผน
และยุทธศาสตรดานความมั่นคง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานปญหาความไมสงบ งานชายแดน
งานการขาว งานเกีย่ วกับการเดินขบวน การชุมนุม การประทวง การรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกตั้ง งานตอตานการกอการราย งานเกี่ยวกับคนรายขามชาติและคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
การประสานงานกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศูนยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ สํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักขาวกรองแหงชาติ และงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
๓.๓) ประมวลนโยบาย คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
๓.๔) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานดานความมัน่ คง
๓.๕) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดา นความมั่นคง
๓.๖) ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานในสังกัดเกีย่ วกับระบบและ
มาตรฐานการจัดการดานความมั่นคง
๓.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานจราจร มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานยุทธศาสตรดานการจราจร และจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
มาตรฐานเจาหนาที่จราจร และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการจราจร และงานพัฒนา
ระบบดานการจราจร ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๑๐
๔.๒) การศึกษา วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย แผนงานและ
โครงการพัฒนาระบบการจราจร
๔.๓) จัดทําคําขอและวิเคราะหการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
เกี่ยวกับการจราจร
๔.๔) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และ
โครงการดานความปลอดภัยจากการจราจร
๔.๕) ประสานการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
มาตรการ และแนวทางดานการพัฒนาระบบการจราจรและความปลอดภัยจากการจราจร
๔.๖) เสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การจราจร
๔.๗) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดา นการจราจร
๔.๘) เสนอแนะแนวทางและมาตรการดานความปลอดภัยจากการจราจร
๔.๙) รวบรวมขอเท็จจริงและจัดทําขอเสนอใหผบู ัญชาการตํารวจ
แหงชาติพจิ ารณาสั่งการ ตามอํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
๔.๑๐) พัฒนาสื่อและวัสดุ อุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดาน
ความปลอดภัยจากการจราจร
๔.๑๑) งานเลขานุการการประชุมพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากการจราจร
๔.๑๒) จัดการประชุม รวมประชุมแบบบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๑๓) การพัฒนาระบบการศึกษา อบรมเกี่ยวกับการจราจร ใหสอดคลอง
กับสถานการณและสภาพความเปนจริง
๔.๑๔) การใหคําปรึกษาแกหนวยงานในสังกัดเกีย่ วกับการพัฒนา
ระบบงานจราจรและความปลอดภัยจากการจราจร
๔.๑๕) จัดใหมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจาหนาที่จราจรและสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการจราจร
๔.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานบริการประชาชน มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอ
ความเห็น เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานยุทธศาสตรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และสิ่งแวดลอม และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และ
โครงการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม

๑๑
๕.๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และสิ่งแวดลอม
๕.๔) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทําและพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดลอม
๕.๕) ประสานการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
มาตรการ และแนวทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดลอม
๕.๖) ศึกษาและจัดทําระบบขอมูลสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
๕.๗) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการบริการสังคม
๕.๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเรงรัด ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติของกลุมงานตาง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร แผนงานรวม
และแผนพัฒนาการบริหาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) รวบรวมขอมูล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของ
กลุมงานกิจการพิเศษ กลุมงานความมั่นคง กลุมงานจราจร กลุมงานบริการประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร
แผนงานรวม และแผนพัฒนาการบริหาร ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการ เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อทราบหรือดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม
๖.๓) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนยุทธศาสตร แผนงานรวม
และแผนพัฒนาการบริหาร ของกลุมงานกิจการพิเศษ กลุมงานความมั่นคง กลุมงานจราจร กลุมงานบริการ
ประชาชน เพือ่ นําไปเสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
๖.๔) จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๖.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองวิจัย ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒ ) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินัย
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง

๑๒
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) สงเสริมงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการ
วิจัย เสริมสรางปจจัยที่เกื้อกูลงานวิจยั เพือ่ วางแผนพัฒนาระบบงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติและเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัย
๒.๓) ประสานงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวิจัยและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๔) ทุนวิจยั รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาและประชาสัมพันธแหลง
เงินทุนเพื่อการวิจัย ใหความชวยเหลือสนับสนุนแกหนวยงานหรือนักวิจัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานวิจัยและประเมินผล ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธวิธีตํารวจ
ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓) ดําเนินการวิจยั คนควา แนะนําอาวุธและอุปกรณที่เหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีต่ ํารวจ
๓.๔) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติของหนวย เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

๑๓
๓.๕) จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานวิจัยและประเมินผล ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบดานการบริหารเพื่อ
บริการสังคมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติของหนวย เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาดานการบริหารภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๔.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานวิจัยและประเมินผล ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบการปฏิบัติงานดาน
ความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๓) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติของหนวย เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
๕.๔) จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๕.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๔
(ข) สํานักงานสงกําลังบํารุง แบงเปนดังนี้
(๑) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานกําลังพล งานฝกอบรม งานคดีและวินยั งานการเงินและพัสดุ และงานงบประมาณ โดยปฏิบตั ิหนาที่
ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๑.๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือ
สํานักงานสงกําลังบํารุงจัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๑.๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๑.๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัย
สถานที่ราชการของกองบังคับการอํานวยการและสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของกองบังคับการอํานวยการ
ใหเปนไปตามระเบียบทีว่ างไว
๑.๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๑.๗) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองบังคับการอํานวยการ ตลอดจนจัดการเกีย่ วกับการเสนอแนะและ
จัดทําโครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๑.๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
๑.๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนง
ตาง ๆ
๑.๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของ
กองบังคับการอํานวยการ
๑.๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจและลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑.๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยที่
รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจาง

๑๕
ใหถูกตองตามความเปนจริง กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ
การขอแปลงอัตรา
๑.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอก
เขารับราชการในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ
ตํารวจ
๑.๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
สงกําลังบํารุงสํารองราชการ
๑.๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และ
การใหออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑.๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑.๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับภาคเอกชนหรือหนวยราชการอื่นจางตํารวจ
ไปรักษาการณ
๑.๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๑.๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่ม
คาจาง การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมาย
แสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๑.๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุงประจําเดือน
๑.๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จ
ความชอบประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๑.๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗
และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติ
ความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิม่ เติม เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่ กีย่ วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
อํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๖
๑.๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภท
ตาง ๆ และบัตรประจําตัวอืน่ ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญ
ในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ
และลูกจางทีจ่ ะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกีย่ วกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๑.๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออก
ประทวนยศ และการเรียกคืน
๑.๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือ
ยายเขามาใหมใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๑.๒๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๓๐) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแก
ครอบครัวขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๑.๓๑) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดาน
การศึกษา ไดแก การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๑.๓๒) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๑.๓๓) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงิน
กองกลางอุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห เพือ่ เสนอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการ
ตํารวจทุกหนวยงานในสังกัด
๑.๓๕) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๑.๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๑.๓๗) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน
๑.๓๘) งานใดที่มิไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใด
ไวเปนการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
สั่งการ

๑๗
๑.๓๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง
เงินหมวดคาตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกี่ยวของ
ในสังกัด
๑.๔๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบังคับการอํานวยการ
๑.๔๑) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
ทุกประเภทของสํานักงานสงกําลังบํารุง ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๑.๔๒) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
รวมทั้งการรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑.๔๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑.๔๔) จัดทํางบเดือน และรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑.๔๕) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑.๔๖) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑.๔๗) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหงานงบประมาณทราบ
ตามกําหนดเวลา
๑.๔๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุม
และดําเนินการเกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงิน
และใบโอนบัญชี
๑.๔๙) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจาย
บําเหน็จบํานาญ
๑.๕๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๕๑) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิต
ในการชวยเหลือเจาหนาที่ตาํ รวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑.๕๒) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑.๕๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย
และการแจงรายการหักภาษีตอ กรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๑.๕๔) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด

๑๘
๑.๕๕) งานจัดหาพัสดุที่ใชในกองบังคับการอํานวยการและสํานักงาน
สงกําลังบํารุง
๑.๕๖) การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายตรงใหแกกองบัญชาการและ
หนวยงานในสังกัด
๑.๕๗) งานตรวจรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
๑.๕๘) งานตรวจสอบบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ในการรับสงงาน
ในหนาที่ราชการของกองบัญชาการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๕๙) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของ
กองบัญชาการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๑.๖๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม
ประเมินผลงานดานงบประมาณ
๑.๖๑) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบังคับการ
อํานวยการ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัด
๑.๖๒) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรม ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๑.๖๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณ
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑.๖๔) งานจัดทํางบประมาณเหลือจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๖๕) งานจัดทํางบประมาณดานการสงกําลังบํารุง ควบคุม และ
ตรวจสอบสถานภาพของหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และหนวยงานตาง ๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๖๖) งานที่ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ กรณีขอเพิ่ม – ลด
งบประมาณหรือจํานวนในการจัดหาใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๖๗) งานพิจารณารายละเอียดวงเงินและคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป งบลงทุนของกองบังคับการ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑.๖๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๖๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๙
๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร และ
แผนงาน โครงการ ของกองบังคับการและสํานักงานสงกําลังบํารุง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงดานพลาธิการ
๒.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงดานโยธาธิการ
๒.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงดานสรรพาวุธ
๒.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงในภาพรวมของสํานักงาน
สงกําลังบํารุงและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๖) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสงกําลังบํารุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๒.๗) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๒.๘) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงาน
บริหารกิจการตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น ๆ
๒.๙) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติราชการใหกบั เจาหนาทีต่ ํารวจ
ฝายตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน
ของกองบังคับการและสํานักงานสงกําลังบํารุง
๒.๑๐) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของ
โครงการตาง ๆ ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานสงกําลังบํารุง
๒.๑๑) ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกาํ หนด
๒.๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณ และมาตรฐานพัสดุ มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณ การใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุง และ
วิเคราะหและควบคุมงบประมาณ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๒๐
๓.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๓.๒) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยปฏิบัติการพื้นที่
๓.๓) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยปฏิบัติการเฉพาะทาง
๓.๔) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยเทคนิคสนับสนุนและพิเศษ
๓.๕) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๖) งานกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๗) งานขอเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ดานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๘) งานรวบรวมเอกสารและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๙) งานจัดทําขอมูลประกอบการอธิบายเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๐) งานรวบรวมเอกสารและจัดทําคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๑) งานจัดทําขอมูลประกอบการอธิบายเอกสารคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๒) งานจัดทําวิเคราะหกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณโครงการ
พิเศษ ดานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายนิติการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสาร
และรางสัญญา การคํานวณคาปรับ การบอกเลิกสัญญา การงดหรือลดคาปรับ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการ การแกไขสัญญาที่อยูในอํานาจกองบัญชาการ อํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเหนืออํานาจ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการฟองรองและติดตามผลการดําเนินการในคดีปกครองและคดีแพง
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๒๑
๔.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๔.๒) การตรวจรางสัญญา การคํานวณคาปรับ การบอกเลิกสัญญา
งดหรือลดคาปรับ เปลี่ยนรายการในสัญญา การแกไขสัญญาที่อยูในอํานาจของกองบัญชาการ อํานาจของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และเหนืออํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) การเรงรัดใหดาํ เนินการตามสัญญา
๔.๔) การจัดทําบัญชีและแจงรายชื่อผูทิ้งงาน
๔.๕) งานดําเนินการฟองรองหรือแกตางคดี และติดตามผลการ
ดําเนินการในคดีความของสํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัด โดยประสานพนักงานอัยการ
ตามกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
๔.๖) งานดําเนินการฟองรองหรือแกตางคดีและติดตามผลการ
ดําเนินการในคดีความของสํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัด โดยประสานพนักงานอัยการ
ตามกระบวนการพิจารณาคดีแพงและคดีลมละลาย
๔.๗) งานสืบหาหลักทรัพยของจําเลย
๔.๘) งานเกีย่ วกับกฎหมายวาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรม สัญญา และขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงินและ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
๔.๙) พิจารณาขอหารือ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีปกครอง
๔.๑๐) พิจารณาขอหารือ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีแพงและคดีลมละลาย
๔.๑๑) พิจารณาขอหารือขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานพัสดุ
๔.๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินยั และความผิดอยางอื่น
๔.๑๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผูรองเรียน หรือกลาวโทษขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําในกองบังคับการ
๔.๑๔) งานจัดเก็บหนังสือ คําสั่ง เอกสาร ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การลงโทษและความผิดของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําในกองบังคับการ
๔.๑๕) งานดําเนินการวางระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําใหมีระเบียบและมารยาทที่ดี
๔.๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๒
๕) ฝายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริหารฐานขอมูลพัสดุ งานกําหนดกรอบอัตราพัสดุ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๕.๒) รับผิดชอบการบริหารระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
๕.๓) ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๔) ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๕) รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๖) รับผิดชอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย คอมพิวเตอรลูกขาย ระบบบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงการบํารุงรักษาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
๕.๗) วางแผนและดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๘) ควบคุมดูแลการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูลพัสดุทั้งหมด
๕.๙) รับผิดชอบการทําระบบสํารองขอมูล และระบบการกูคนื ขอมูล
ในระบบจัดการฐานขอมูล
๕.๑๐) ดูแลระบบจัดการฐานขอมูล รวมถึงการจัดระดับการเขาถึงขอมูล
ตามนโยบายของสํานักงานสงกําลังบํารุง
๕.๑๑) บํารุงรักษา รักษาความปลอดภัย และความถูกตองของระบบ
จัดการฐานขอมูลพัสดุ
๕.๑๒) ตรวจสอบขอมูลจากระบบฐานขอมูลพัสดุตามคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชา
๕.๑๓) ติดตั้งซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลพัสดุ และอุปกรณ
ซอฟตแวรที่เกีย่ วของกับการจัดการและการใชงานฐานขอมูลพัสดุ รวมถึงการแกไขปญหา การบํารุงรักษา
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
๕.๑๔) วางแผนและดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดการฐานขอมูลพัสดุ และอุปกรณซอฟตแวรที่เกีย่ วของ
๕.๑๕) เผยแพรความรูดานสารสนเทศคอมพิวเตอร

๒๓
๕.๑๖) กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมความรูดานสารสนเทศ
คอมพิวเตอร
๕.๑๗) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม สัมมนา
และดูงาน
๕.๑๘) จัดทําเอกสารเผยแพรความรูด านสารสนเทศคอมพิวเตอร และคูมือ
การฝกอบรม
๕.๑๙) ใหบริการตอบปญหาแกผูใช
๕.๒๐) ใหบริการตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตน
๕.๒๑) ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะทางที่เกิด
ขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรใหกับผูใช
๕.๒๒) งานกําหนดกรอบอัตราพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ
๕.๒๓) งานบริหารฐานขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
๕.๒๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๕.๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายวิชาการและฝกอบรมดานสงกําลังบํารุง มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิชาการ งานวิจยั และพัฒนา ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ งานฝกอบรมดานสงกําลังบํารุง และ
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๖.๒) งานวิทยากรใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือดานการสงกําลังบํารุง
๖.๓) งานรวบรวม เผยแพรความรู จัดทําตําราและเอกสารทางวิชาการ
ดานการสงกําลังบํารุง
๖.๔) การทําวิจยั และเผยแพรผลงานวิจยั ดานสงกําลังบํารุง
๖.๕) งานปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน
งานสงกําลังบํารุง
๖.๖) งานสงเสริมโครงการกิจกรรมภาควิชาการดานสงกําลังบํารุง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางานและสมรรถภาพของบุคลากร
๖.๗) งานจัดทําหลักสูตรฝกอบรมดานการสงกําลังบํารุง และดําเนินการ
ฝกอบรมแกบคุ ลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๘) ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานสง
กําลังบํารุง

๒๔
๖.๙)

งานบริหาร รวบรวมสารบบคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทกุ ประเภท

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๑๐) งานพัฒนา ปรับปรุง แกไขคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ งานคุณลักษณะเฉพาะกลางวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะ อาวุธยุทธภัณฑทุกประเภทของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๑๑) งานเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๑๒) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๖.๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองพลาธิการ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานนิติกรรม
๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ

๒๕
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายพลาธิการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุตาง ๆ
ของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ยกเวนประเภทที่ดินสิ่งกอสรางและประเภทสรรพาวุธ รวมทั้ง
การจางเหมาบริการและการจางที่ปรึกษาทีเ่ กี่ยวของ งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของกองพลาธิการ
งานจําหนายพัสดุของกองพลาธิการและหนวยที่เกีย่ วของ และงานตรวจสอบสถานภาพพัสดุของ
กองพลาธิการและหนวยที่เกีย่ วของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒.๒) การจัดหาครุภณ
ั ฑยานพาหนะ ใหเปนไปตามกระบวนการ
ขั้นตอนตามทีก่ ฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๒.๓) การดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑสํานักงานและระบบสารสนเทศ
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๔) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑอื่น ๆ และการจางที่ปรึกษา ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๕) ดําเนินการจัดหาวัสดุยานพาหนะ วัสดุสํานักงาน และแบบพิมพ
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๖) ดําเนินการจัดหาวัสดุอาภรณภณ
ั ฑ และวัสดุอื่น ๆ ใหเปนไปตาม
กระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๗) ดําเนินการจัดหารถยนตเชา และบริหารสัญญาเชารถยนต
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๘) การดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ ใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอน
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๙) การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณหรือจํานวนความ
ตองการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใชจัดหา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา
๒.๑๐) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจัดหา
๒.๑๑) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก การเสนอขอรับความเห็นชอบ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การจัดทําประกาศและเอกสาร
ประกอบการจัดหาพัสดุ การแจงผูประกอบการและหนวยงานที่เกีย่ วของ การตรวจสอบการพิจารณาผล
การจัดหา การเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ การทําสัญญาหรือขอตกลง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ
การเสนอผลการตรวจรับพัสดุ การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยูใ นความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสัญญา

๒๖
๒.๑๒) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณในรายการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๑๓) การดําเนินการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๑๔) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผล
การจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๑๕) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุทหี่ นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
๒.๑๖) การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๑๗) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๑๘) การรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกีย่ วของกับการ
จัดหาพัสดุ และการจัดทําสารบบคุณลักษณะเฉพาะของกองพลาธิการ
๒.๑๙) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเฉพาะในสวนของกองพลาธิการ
๒.๒๐) การแจงเวียนหนังสือ คําสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับงานคุณลักษณะ
เฉพาะของฝายใหกับหนวยทีเ่ กี่ยวของ
๒.๒๑) การรวบรวมรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และการจัดทําสารบบ
ในสวนของกองพลาธิการ
๒.๒๒) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะและ
การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๒๓) การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปของ
หนวยที่เกี่ยวของ
๒.๒๔) การพิจารณามีความเห็นและนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจําปของหนวยที่เกีย่ วของ
๒.๒๕) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสถานภาพพัสดุ
ประจําปเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒๖) การตรวจสอบรายงานการสงมอบหนาที่ราชการเฉพาะในสวน
บัญชีครุภัณฑของหนวยที่เกีย่ วของ
๒.๒๗) การจัดการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เฉพาะ
ในสวนงานทีอ่ ยูในความรับผิดชอบ

๒๗
๒.๒๘) การตรวจสอบและพิจารณามีความเห็นเกีย่ วกับการตรวจสอบพัสดุ
ที่เห็นควรจําหนายของหนวยที่เกี่ยวของ
๒.๒๙) การตรวจสอบและพิจารณามีความเห็นเกีย่ วกับวิธีการดําเนินการ
จําหนายพัสดุของหนวยที่เกีย่ วของ
๒.๓๐) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของวิธีการจําหนาย
พัสดุ และการพิจารณาตรวจสอบและความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก การขออนุมัติจําหนายพัสดุ
โดยวิธีการตามระเบียบ การตรวจสอบรายการ ปริมาณ วงเงินการจําหนายพัสดุ การกําหนดรายละเอียด
เงื่อนไขประกอบการจําหนายพัสดุ การทําสัญญาหรือขอตกลงการจําหนาย รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจําหนายพัสดุทอี่ ยูในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสัญญา
๒.๓๑) รายงานผลการจําหนายพัสดุใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๒.๓๒) การติดตามผลการเรียกเงินชดใช และรายงานผลการชดใชเงิน
คาพัสดุที่ไดรบั ความเสียหายสูญหายใหกบั หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๒.๓๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายพลาธิการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานรับบริจาค งานบัญชีคุมคลัง งานคลัง งานควบคุม งานแจกจาย งานเก็บรักษา งานบํารุงรักษาพัสดุ
และงานสนับสนุนภารกิจพิเศษ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการบริจาคพัสดุ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ) ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตามวงเงินทีไ่ ดรับมอบหมาย)
๓.๓) งานจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) เพือ่ ควบคุม
ใหแกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๔) งานการลงรับ – จาย และงานลงจาย (กรณีจาํ หนาย) ของพัสดุ
(วัสดุ ครุภณ
ั ฑ)
๓.๕) งานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการเบิกจาย
และพิจารณาจายพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) สงแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๖) งานการกําหนดเลขที่หรือรหัสประจําครุภณ
ั ฑของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๗) งานกําหนดความตองการพัสดุ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ) และงานเสนอ
ความตองการพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) ที่เกีย่ วของ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๓.๘) งานกําหนดและปรับปรุงตัวอยางพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) ที่อยู
ในความรับผิดชอบ

๒๘
๓.๙) งานจัดทําการรายงานตาง ๆ ของพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) เกี่ยวกับ
วิธีการไดมา หนวยจัดซื้อ หนวยรับ ปจดั ซื้อ เงินงบประมาณจัดซื้อ ราคา จํานวน ประเภท และยอดคงเหลือ
ประจําป
๓.๑๐) งานจัดทําแผนการแจกจายพัสดุครุภัณฑใหกับหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๑) งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
สํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในดานวัสดุ ครุภัณฑ
๓.๑๒) งานบัญชีคุม (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ)
๓.๑๓) งานควบคุมคลังเครื่องเขียน แบบพิมพ
๓.๑๔) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ
๓.๑๕) งานแจกจายเครื่องเขียน แบบพิมพ แกหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๖) งานควบคุมคลังวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูในความรับผิดชอบ
ของคลังพัสดุอื่น ๆ
๓.๑๗) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูใน
ความรับผิดชอบของคลังพัสดุอื่น ๆ
๓.๑๘) งานแจกจายวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูใ นความรับผิดชอบ
ของคลังพัสดุอื่น ๆ
๓.๑๙) งานควบคุมคลังอาภรณภณ
ั ฑประเภทเครื่องแบบและ
เครื่องประกอบเครื่องแบบ
๓.๒๐) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุอาภรณภัณฑประเภทเครื่องแบบ
และเครื่องประกอบเครื่องแบบ
๓.๒๑) งานแจกจายวัสดุอาภรณภัณฑประเภทเครื่องแบบและ
เครื่องประกอบเครื่องแบบ
๓.๒๒) งานควบคุมคลังพัสดุประเภทครุภัณฑเครือ่ งตกแตงสํานักงาน
ทุกชนิด
๓.๒๓) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑเครื่องตกแตงสํานักงาน
ทุกชนิด
๓.๒๔) งานแจกจายพัสดุครุภัณฑเครื่องตกแตงสํานักงานทุกชนิดแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๕) งานควบคุมคลังพัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ
หมวดคลังครุภัณฑสํานักงาน

๒๙
๓.๒๖) งานเก็บรักษา และบํารุงรักษาพัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ไมอยูใ นความ
รับผิดชอบของหมวดงานคลังครุภัณฑสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๗) งานแจกจายพัสดุประเภทอืน่ ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ
หมวดคลังครุภัณฑแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๘) จัดทําทะเบียนคุมและฐานขอมูลดานพัสดุ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๙) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ของหนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๓.๓๐) งานสนับสนุนภารกิจพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติในหนาที่
ความรับผิดชอบ
๓.๓๑) งานสงกําลังบํารุงในภารกิจพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในหนาที่ความรับผิดชอบ
๓.๓๒) จัดทํากรอบอัตราครุภัณฑของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๓๓) งานจัดทําแผนการแจกจายพัสดุครุภัณฑใหกับหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายพลาธิการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – จาย
บัญชีคุมยานพาหนะ งานคลังยานพาหนะ งานขนสง งานซอมบํารุง งานตรวจสอบยานพาหนะ กําหนด
ความตองการกรอบอัตรายานพาหนะ และประสานงานหนวยที่เกี่ยวของในการสนับสนุนดานยานพาหนะ
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคสิ่งของประเภทยานพาหนะ
และสัตวที่มีผบู ริจาคใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) งานจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมยานพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว
และขนสง เพือ่ ควบคุมใหแกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) งานการลงรับ – จาย และงานลงจาย (กรณีจาํ หนาย) ของ
ยานพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว และขนสง
๔.๕) งานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการเบิกจาย
และพิจารณาจายยานพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว และขนสงแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๐
๔.๖) งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิ านพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว
ทุกประเภทของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๗) งานกําหนด จดทะเบียน ตออายุ เปลี่ยนแปลงแกไขหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะและลอเลื่อนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๘) งานกําหนดความตองการและงานเสนอความตองการยานพาหนะ
ทุกประเภทที่เกี่ยวของเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๔.๙) งานตรวจสอบหมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน
ยานพาหนะและลอเลื่อนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๑๐) งานตรวจสอบและดําเนินการยาย ถอน โอนยานพาหนะ
ทุกประเภทของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๑๑) งานดําเนินการขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
ของสวนราชการ
๔.๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะและสัตวของกลางในคดี
ถึงที่สุดหรือตกเปนของแผนดิน
๔.๑๓) งานแจงการจําหนายยานพาหนะแกนายทะเบียนยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร
๔.๑๔) รายงานความเสียหายที่เกี่ยวกับยานพาหนะเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๔.๑๕) งานจัดทําการรายงานตาง ๆ ของยานพาหนะ สัตว และขนสง
เกี่ยวกับวิธีการไดมา หนวยจัดซื้อ หนวยรับ ปจัดซื้อ เงินงบประมาณจัดซื้อ ราคา จํานวน ประเภท และ
ยอดคงเหลือประจําป
๔.๑๖) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของ
หนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๔.๑๗) งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ดานยานพาหนะ
๔.๑๘) งานจัดทํากรอบอัตรายานพาหนะใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๑๙) งานจัดทําแผนการแจกจายยานพาหนะใหกบั หนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๒๐) งานควบคุมคลังยานพาหนะทุกประเภทในความรับผิดชอบ
๔.๒๑) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษายานพาหนะ

๓๑
๔.๒๒) งานแจกจายยานพาหนะแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๔.๒๓) งานเก็บรักษายานพาหนะทุกประเภทที่หนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติสงคืน เนื่องจากหมดความจําเปน
๔.๒๔) งานบัญชีคุม
๔.๒๕) งานซอมยานพาหนะ
๔.๒๖) งานควบคุม เก็บรักษาอะไหล วัสดุ ยานพาหนะและขนสง และ
เครื่องมือสําหรับซอมบํารุง
๔.๒๗) งานเสนอความตองการวัสดุ อะไหลยานพาหนะและขนสง
๔.๒๘) งานควบคุม เก็บรักษาแผนปายทะเบียนตราโลของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๔.๒๙) งานตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
๔.๓๐) งานซอมแซมแกไขยานพาหนะเบื้องตน
๔.๓๑) งานแจงและสงงานที่เกีย่ วของดําเนินการ
๔.๓๒) งานตรวจสอบผลการซอมยานพาหนะ
๔.๓๓) งานลางอัดฉีด เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
๔.๓๔) งานซอมเครื่องยนต
๔.๓๕) งานตรวจออกรายการซอมเครื่องยนตที่ตองซอมและเปลี่ยน
๔.๓๖) งานซอมตัวถังยานพาหนะ (ตัดผุ เคาะ พนสี)
๔.๓๗) งานซอมเบาะยานพาหนะ
๔.๓๘) งานตรวจออกรายการซอมตัวถังยานพาหนะที่ตองซอมและเปลี่ยน
๔.๓๙) งานซอมชวงลางยานพาหนะ
๔.๔๐) งานตรวจสอบออกรายการซอมเครื่องลางยานพาหนะที่ตอ งซอม
และเปลี่ยน
๔.๔๑) งานประมาณราคาการซอมยานพาหนะ
๔.๔๒) งานเบิกจายอะไหลและเครื่องมือสําหรับยานพาหนะ
๔.๔๓) ผลิตแผนปายทะเบียนตราโลรถยนตและรถจักรยานยนตของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔๔) งานเสนอความตองการแผนปายอลูมิเนียมสําหรับผลิตปาย
ทะเบียนตราโลรถยนตและรถจักรยานยนต
๔.๔๕) งานควบคุม เก็บรักษา จายเชือ้ เพลิงและน้ํามันหลอลื่นแก
ยานพาหนะของงานขนสง และชวยจายใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมมีคลัง

๓๒
๔.๔๖) งานสนับสนุนยานพาหนะการขนสงแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔๗) งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติดาน
ยานพาหนะ
๔.๔๘) ควบคุมและแจกจายบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet card) ของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองโยธาธิการ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานนิติกรรม
๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายโยธาธิการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุ
ประเภททีด่ ินและสิ่งกอสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ การบริหารจัดการเกีย่ วกับที่ดินและอาคารหรือ

๓๓
สิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ ตลอดจนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ เพื่อใชประโยชนในราชการของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ งานควบคุมทะเบียน และงานการอนุญาตและรับบริจาค โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานรวบรวม/จัดเก็บระเบียบ ขอกฎหมาย คําสั่งตาง ๆ ตลอดจน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒.๓) งานเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ
๒.๔) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานระดับ
กองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๕) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๖) งานควบคุมทะเบียนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๗) งานควบคุมทะเบียนการอนุมัติรื้อถอนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๘) งานควบคุมทะเบียนการจําหนายที่ราชพัสดุออกจากทะเบียน
ที่ราชพัสดุ ของหนวยงานระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
หรือเทียบเทา
๒.๙) งานควบคุมทะเบียนการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน และการสงคืนทีด่ ินและสิ่งปลูกสราง ของหนวยงานระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๑๐) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๑) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๒) งานควบคุมทะเบียนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๓) งานควบคุมทะเบียนการอนุมัติรื้อถอนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๔) งานควบคุมทะเบียนการจําหนายที่ราชพัสดุออกจากทะเบียน
ที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

๓๔
๒.๑๕) งานควบคุมทะเบียนการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน และการสงคืนทีด่ ินและสิ่งปลูกสราง ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๖) งานการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน และ
การสงคืนที่ดนิ และสิ่งปลูกสรางของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๗) งานการประชุมของคณะกรรมการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๘) งานการรายงานการรับบริจาค และการรับบริจาคที่ดินและอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๙) งานการรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(แบบ ธร. ๓๘๐๑)
๒.๒๐) งานการขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น การขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ การอนุมัติรื้อถอนที่ราชพัสดุ และการจําหนายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
๒.๒๑) งานการตรวจสอบสถานภาพที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๒) งานเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดการใชทดี่ ินและ
สิ่งกอสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๓) งานจัดหาอาคาร ที่ดินและสิง่ กอสราง และการปรับปรุงอาคาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกีย่ วของ
กําหนดไว
๒.๒๔) การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณจํานวนความตองการ
แบบรูปรายการกอสรางและรายการปรับปรุง รายละเอียดอาคารที่ดินและสิ่งกอสรางและการปรับปรุง
รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีจ่ ะใชจัดหา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา
๒.๒๕) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจัดหา
๒.๒๖) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
ประเภททีด่ ินและสิ่งกอสราง และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก
การกําหนดราคากลางงานกอสรางและการปรับปรุง การเสนอขอรับความเห็นชอบในการดําเนินการจัดหา
พัสดุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การจัดทําประกาศและเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ
การแจงผูประกอบการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ การตรวจสอบการพิจารณาผลการจัดหา การเสนอขออนุมัติ
ตอผูมีอํานาจ การทําสัญญาหรือขอตกลง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง
การเสนอผลการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมทัง้

๓๕
การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระ
ผูกพันตามสัญญา
๒.๒๗) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณในรายการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๒๘) การดําเนินการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๒๙) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผล
การจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๓๐) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุทหี่ นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
๒.๓๑) การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๓๒) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
๒.๓๓) การดําเนินการจัดจางซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๓๔) ดําเนินการจัดจางบริการที่เกีย่ วกับอาคารที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๓๕) งานประชุมเกีย่ วกับระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของ
กองโยธาธิการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓๖) งานรวบรวมรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และการจัดทําสารบบ
ในสวนของกองโยธาธิการ
๒.๓๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายโยธาธิการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมาณการ
งานซอมแซมบํารุงรักษา และงานบริการและตกแตงสถานที่ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานบัญชีคุมพัสดุ
๓.๓) งานถอดแบบและจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill of
Quantities: BOQ) และประมาณราคาในเบื้องตนของงาน ดังนี้
๓.๓.๑) โครงการดานที่ดิน
๓.๓.๒) โครงการดานอาคารสถานที่
๓.๓.๓) โครงการดานสาธารณูปโภค

๓๖
๓.๓.๔)
๓.๓.๕)
๓.๓.๖)
๓.๓.๗)
๓.๓.๘)

โครงการดานโครงสรางของอาคาร
โครงการดานระบบตาง ๆ ของอาคาร
โครงการดานมัณฑนศิลป
โครงการดานสถาปตยกรรม
งานการซอมแซมอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกองบังคับการ
๓.๓.๙) งานการซอมแซมครุภัณฑและระบบตาง ๆ ของอาคาร
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการ
๓.๔) งานการคิดเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K) ที่อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการ
๓.๕) งานตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมดานราคาของการซอมแซม
อาคารสถานที่ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๖) งานตรวจสอบพิจารณาการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ
๓.๗) งานดําเนินการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ
๓.๘) งานออกรายการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ
๓.๙) งานตรวจสอบพิจารณาซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่
และครุภณ
ั ฑ
๓.๑๐) งานดําเนินการซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ
๓.๑๑) งานออกรายการซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ
๓.๑๒) งานคลังพัสดุของฝายโยธาธิการ ๒
๓.๑๓) เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑในการตกแตงอาคารสถานที่
๓.๑๔) ดูแลและรักษาไมประดับในการตกแตงอาคารสถานที่
๓.๑๕) งานตกแตงสถานที่งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๖) งานสนับสนุนการจัดสถานทีง่ านพิธีของหนวยงานตาง ๆ ตามที่
รองขอ
๓.๑๗) งานจัดทําพวงมาลา พานพุม และอื่น ๆ
๓.๑๘) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของสํานักงานผูบังคับบัญชาใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๗
๓.๑๙) งานจัดทําแผนผังอาคารและที่จอดรถภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๒๐) ดําเนินการประสานงานอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายโยธาธิการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงาน
กอสรางสวนกลาง งานบริหารงานกอสรางสวนภูมภิ าค งานใหคําปรึกษาในการควบคุมงานกอสรางที่ตอ งใช
เทคโนโลยีสูงหรือมีลักษณะพิเศษ งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการกอสรางของงานกอสราง
ในสวนภูมภิ าค งานสํารวจ รังวัด และระวังแนวเขตที่ดิน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ควบคุมงานกอสรางและซอมแซมงานเกีย่ วกับ
๔.๒.๑) งานดิน
๔.๒.๒) งานรากฐาน
๔.๒.๓) งานโครงสราง
๔.๒.๔) งานถนน สะพาน เขื่อน และทอระบายน้ํา
๔.๒.๕) งานดานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
๔.๒.๖) งานภูมิสถาปตยกรรม
๔.๒.๗) งานดานสถาปตยกรรมอาคาร
๔.๒.๘) งานตกแตงภายใน
๔.๒.๙) งานระบบตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบอาคารและ
สิ่งกอสราง
๔.๓) งานใหคําปรึกษาในการควบคุมงานกอสรางของหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) งานควบคุมงานกอสรางโดยเฉพาะงานที่ตอ งใชเทคโนโลยีชั้นสูง
หรือมีลักษณะพิเศษของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๕) งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลงานกอสรางและกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามรูปแบบและระยะเวลาทีก่ ําหนด
๔.๖) งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการกอสรางของงาน
กอสรางในสวนภูมภิ าค
๔.๗) งานเจาะสํารวจชั้นดิน
๔.๘) งานทดสอบการรับน้ําหนักของดิน

๓๘
๔.๙)
๔.๑๐)
๔.๑๑)
๔.๑๒)
๔.๑๓)
๔.๑๔)
๔.๑๕)

งานทดสอบความแนนของการบดอัด
งานดําเนินการทดสอบวัสดุกอสราง
งานสงตัวอยางวัสดุกอสรางไปทดสอบ
งานเก็บรักษา ทําลายตัวอยางวัสดุกอสราง
งานดําเนินการวิจัย คนควา และทดสอบวัสดุกอสราง
งานดําเนินการวิจัย คนควา และทดสอบวิธีการกอสราง
งานเผยแพรการวิจัยและคนควาเกีย่ วกับวัสดุกอสรางและวิธีการ

กอสราง
๔.๑๖) งานสํารวจเนือ้ ที่ที่ดิน
๔.๑๗) งานสํารวจระดับที่ดิน
๔.๑๘) งานสํารวจสิ่งแวดลอมขางเคียงที่ดิน
๔.๑๙) งานขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
๔.๒๐) งานรังวัดอาคารสิ่งกอสราง
๔.๒๑) งานตรวจสอบและระวังแนวเขตที่ดิน
๔.๒๒) งานทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตทีด่ ิน
๔.๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาผูบังคับบัญชาในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งผูบังคับบัญชาในกองโยธาธิการ ทางดาน
เทคนิคเกี่ยวกับงานในหนาที่สถาปนิก วิศวกร และมัณฑนศิลป ดําเนินการวางโครงการและออกแบบ
รูปรายการ อาคารสิ่งกอสราง ทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมสาขาตาง ๆ และงานที่เกีย่ วกับ
มัณฑนศิลป ตลอดจนจัดทํางวดงานและงวดเงิน งานกอสราง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองสรรพาวุธ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ

๓๙
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานนิติกรรม
๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายสรรพาวุธ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุ
ประเภทสรรพาวุธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานคลังรับ – จาย บัญชีคุม และงานคลังอาวุธและ
วัตถุระเบิด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานคลังรับ – จาย บัญชีคุม
๒.๓) งานเสนอความตองการดานอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล เครื่องมืออุปกรณเทคนิคและยุทธภัณฑ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๒.๔) งานคุมและตรวจสอบบัญชี ตรวจสถานภาพอาวุธ วัตถุระเบิด
กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๕) งานตรวจสอบการเบิกจายและพิจารณาจายอาวุธ กระสุน
เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล เครื่องมืออุปกรณเทคนิคและยุทธภัณฑ
๒.๖) ลงจายพัสดุออกจากทะเบียนเมื่อไดรับการแจงการจําหนายแลว
๒.๗) งานบัญชีคุมหรือทะเบียนคุมเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๘) งานตรวจสถานภาพเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เครื่องมืออุปกรณ
เทคนิคและยุทธภัณฑ
๒.๙) งานเสนอความตองการเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เพื่อขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
๒.๑๐) งานเบิกจายและพิจารณาจายเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด

๔๐
๒.๑๑) งานลงจายเครือ่ งกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อไดรับแจงการจําหนายแลว
๒.๑๒) งานทําบัญชีคุม หรือทะเบียนรับ – จาย
๒.๑๓) งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบยุทธภัณฑที่เห็นควร
จําหนาย
๒.๑๔) งานแจงผลการจําหนายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ) ให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
๒.๑๕) งานติดตามผลการเรียกชดใชเงินใหกระทรวงการคลังทราบ
๒.๑๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ)
ตามวิธีที่ไดรับอนุมัติ
๒.๑๗) งานพิจารณาขออนุมัติผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการจําหนาย
เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดทีใ่ ชในราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๘) งานขอรับความเห็นชอบตอสํานักพัฒนาความรวมมือเพือ่ การ
พัฒนาระหวางประเทศในการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
๒.๑๙) งานแจงผลการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด
ใหหนวยงานที่คุมบัญชีหรือทะเบียนเพื่อลงจาย
๒.๒๐) งานแจงผลการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
๒.๒๑) งานติดตามผลการเรียกชดใชเงินคาเครื่องกระสุนปนและ
วัตถุระเบิดทีใ่ ชในราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๒) งานแจงผลการชดใชเงินใหกระทรวงการคลังทราบ
๒.๒๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องกระสุนปนและ
วัตถุระเบิดตามวิธีที่ไดรับอนุมัติ
๒.๒๔) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ของหนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๒.๒๕) งานคลังอาวุธ และเครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๒๖) งานแจกจายอาวุธทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๒.๒๗) งานจัดคลัง ดูแลรักษาและทําความสะอาดอาวุธ
๒.๒๘) งานจัดคลัง ดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องประกอบ ชิ้นสวน
อะไหล
๒.๒๙) งานจัด ลําเลียง ขนยาย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจายอาวุธ
เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล ที่ไดมาจากการจัดหาและที่หนวยตาง ๆ นําสงคืน

๔๑
๒.๓๐) งานควบคุมอาวุธ เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๓๑) งานเบิก – จายอาวุธ เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๓๒) งานลงจายอาวุธ เครื่องประกอบ ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อไดรับการแจงจําหนายแลว
๒.๓๓) งานคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
๒.๓๔) งานแจกจายกระสุนและวัตถุระเบิด
๒.๓๕) งานจัดคลัง ดูแลรักษากระสุนและวัตถุระเบิด
๒.๓๖) งานเบิกจายและพิจารณาจาย กระสุน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
๒.๓๗) งานลงจายเครือ่ งกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อไดรับการแจงจําหนายแลว
๒.๓๘) งานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทําลายเครื่องกระสุนตามคําสั่ง
ของผูมีอํานาจ
๒.๓๙) งานจัด ลําเลียง ขนยาย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจาย
เครื่องกระสุนที่ไดมาจากการจัดหา และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และทําลายวัตถุระเบิดตามคําสัง่ ของ
ผูมีอํานาจ
๒.๔๐) งานควบคุมดูแล เก็บรักษา และทําใหปลอดภัยซึ่งของกลาง
สงตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๔๑) งานบัญชีคุมของกลางสงตรวจ
๒.๔๒) งานลงจายบัญชีคุมของกลางเมื่อไดทําลายแลว
๒.๔๓) งานลําเลียงขนยายของกลาง
๒.๔๔) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
ประเภทสรรพาวุธ และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก การเสนอ
ขอรับความเห็นชอบในการดําเนินการจัดหาพัสดุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การจัดทํา
ประกาศและเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ การแจงผูป ระกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบ
การพิจารณาผลการจัดหา การเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ การทําสัญญาหรือขอตกลง การบริหารสัญญา
การตรวจรับพัสดุ การเสนอผลการตรวจรับพัสดุ การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมทั้ง
การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระ
ผูกพันตามสัญญา
๒.๔๕) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณในรายการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๔๖) การดําเนินการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ

๔๒
๒.๔๗) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผล
การจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๔๘) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุทหี่ นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
๒.๔๙) การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๕๐) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๕๑) การรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกีย่ วของกับ
การจัดหาพัสดุ และการจัดทําสารบบคุณลักษณะเฉพาะของกองสรรพาวุธ
๒.๕๒) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเฉพาะในสวนของกองสรรพาวุธ
๒.๕๓) การดําเนินการจัดหาวัสดุกระสุนปน และวัตถุระเบิด ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๕๔) ดําเนินการจัดหาวัสดุอะไหล อาวุธยุทธภัณฑ ใหเปนไปตาม
กระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๕๕) การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณหรือจํานวน
ความตองการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใชจดั หา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา
๒.๕๖) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจัดหา
๒.๕๗) การรวบรวบรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และจัดทําสารบบ
ในสวนของกองสรรพาวุธ
๒.๕๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายสรรพาวุธ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยขอมูล
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด งานตรวจพิสจู นวัตถุระเบิด งานชางอาวุธ งานผลิตกระสุน และ
งานวิชาการและฝกอบรมดานสรรพาวุธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ศูนยขอมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด เปน
ศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด โดยรวบรวมขอมูล
ที่มีอยูมาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผล
การปฏิบัติการของขาราชการตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกีย่ วของหรือสวนราชการตาง ๆ
ที่สอบถามขอมูล ทั้งนี้ ใหถอื ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่ วของ

๔๓
๓.๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล
และการแกไขขอมูลทั้งเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๓.๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่
จัดสงขอมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบ
ที่กําหนด
๓.๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล โดยกําหนดระเบียบ
ขอบังคับการกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
๓.๖) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นจาก
ทั่วประเทศ
๓.๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อใหไดมาซึง่ เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม บํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๓.๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบในการแกไข
ปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๓.๙) งานตรวจพิสจู นวัตถุระเบิดวา
- เปนวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติหรือไม
- เปนชนิดใด จําพวกใด
- นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม
- อยูในสภาพใชการไดหรือไม สามารถทําอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด
๓.๑๐) งานเก็บรักษา รับฝากวัตถุระเบิดที่สงมาตรวจพิสูจน
๓.๑๑) งานทําลายวัตถุระเบิดตามคําสั่งของผูมีอํานาจใหทําลาย
๓.๑๒) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด
๓.๑๓) งานแยกประเภทของกลาง
๓.๑๔) งานบัญชีคุมวัตถุระเบิดของกลาง
๓.๑๕) งานฝกอบรม วางแผนในการกําหนดหลักสูตร จัดทําหลักสูตร และ
วิธีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานสรรพาวุธ
๓.๑๖) งานอํานวยการและดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร
๓.๑๗) งานติดตามประเมินผลการจัดฝกอบรม
๓.๑๘) ใหคําปรึกษาผูบ ังคับบัญชาทางดานเทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน และ
ทําหนาที่ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานสรรพาวุธ

๔๔
๓.๑๙) งานวิชาการและฝกอบรมดานสรรพาวุธ
๓.๒๐) จัดหาเอกสาร และตําราวิชาการดานสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานเทคนิคเกีย่ วกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๑) จัดทําเอกสารหรือตําราวิชาการดานสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานเทคนิคเกีย่ วกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๒) วิเคราะหและกําหนดนโยบาย และจัดทํางบประมาณในการวิจยั
ประเมินผลแผนงานการพัฒนาดานอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลาย
วัตถุระเบิด
๓.๒๓) การพัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๔) การพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๕) งานตรวจสภาพอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดทีห่ นวยตาง ๆ สงคืน
๓.๒๖) งานสงซอมและจัดทําเครื่องหมายอาวุธ
๓.๒๗) งานผลิตเครื่องประกอบ
๓.๒๘) งานผลิตชิ้นสวนอะไหล
๓.๒๙) งานซอมอาวุธ กระสุนปน เครื่องอะไหลปน ทุกชนิดในโรงงาน
๓.๓๐) งานซอมอาวุธ กระสุนปน เครื่องอะไหลปน ทุกชนิดตามที่
หนวยรองขอ
๓.๓๑) งานตรวจสภาพทดลองอาวุธปน กระสุนปนที่สงมาซอม และ
ที่ซอมเสร็จแลว
๓.๓๒) งานตรวจพิสจู นอาวุธ เครื่องกระสุนปนวา
- เปนเครื่องกระสุนตามพระราชบัญญัติหรือไม
- เปนชนิดใด จําพวกใด
- นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม
- อยูในสภาพใชการไดหรือไม สามารถทําอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด
๓.๓๓) งานเก็บรักษา รับฝากอาวุธ เครื่องกระสุนที่สงมาตรวจพิสูจน
๓.๓๔) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน อาวุธ เครื่องกระสุน
๓.๓๕) งานผลิตกระสุน
๓.๓๖) งานผลิตอาวุธและทําเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล

๔๕
พรอมหมายเลขประจําโล
๓.๓๗) งานตรวจรับอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่หนวยตาง ๆ สงคืน
๓.๓๘) งานสงอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล ที่ตรวจรับ
เพื่อเก็บรักษาหรือซอมบํารุง
๓.๓๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายสรรพาวุธ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยรับแจงเหตุ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานคนหาเก็บกู พิสูจนทราบ ทําใหปลอดภัยซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยวาจะมี
หรือไดรับแจง งานตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุเกิดระเบิดขึ้น งานปองกันการกอวินาศกรรม
งานถวายความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ การเก็บรักษาและซอมแซม
เครื่องมือเทคนิค โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ศูนยรับแจงเหตุตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๔.๓) เปนศูนยรวมขาวสาร ศูนยการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ โทรศัพท
โทรสาร และติดตอประสานการขาวกับหนวยราชการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) เปนศูนยแจงเหตุ รวมทั้งการบริการประชาชนเกีย่ วกับการ
สอบถามทางโทรศัพท
๔.๕) เปนศูนยควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ
๔.๖) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุทคี่ วรรายงานใหผูบังคับบัญชาและ
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของทราบ
๔.๗) เปนศูนยตรวจสอบ และใหขอ มูลเกี่ยวกับเหตุ ตรวจสถานที่
เกิดเหตุ
๔.๘) เปนศูนยติดตอสื่อสารเรียกติดตามตัวทางวิทยุ
๔.๙) เปนเจาหนาทีห่ ลักในการจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานประจําตัว
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัตกิ าร รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ
เพื่อใชติดตอสือ่ สารทางวิทยุ
๔.๑๐) งานตรวจ คนหา พิสูจนทราบ เก็บกู เคลื่อนยาย ขนยาย ทําให
ปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง ในสถานที่ซึ่งไดรับแจงวา
- มีเหตุขวู างระเบิด
- มีเหตุวางระเบิด
- มีเหตุพบวัตถุตองสงสัย
- มีเหตุพบวัตถุระเบิด

๔๖
๔.๑๑) งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในสถานที่ซึ่งไดรับแจงวามีเหตุ
เกิดระเบิดขึ้น
๔.๑๒) งานรวมปองกันการกอวินาศกรรม และการกอการรายดวย
วัตถุระเบิด
๔.๑๓) งานตรวจสถานที่ ถวายความปลอดภัย หรือรักษาความปลอดภัย
แกบุคคลสําคัญ ตลอดจนงานพิธีตาง ๆ ทั้งสวนราชการและประชาชนทั่วไป
๔.๑๔) งานถายรูป ลาง อัด ขยายภาพ เกี่ยวกับงานเก็บกูว ัตถุระเบิด
๔.๑๕) งานสนับสนุนการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด
๔.๑๖) งานจัดวิทยากร จัดทําคูมือ ใหคําแนะนําการรักษาความปลอดภัย
และการปองกันอันตรายจากวัตถุระเบิดทั้งสวนราชการและประชาชนทั่วไป
๔.๑๗) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
๔.๑๘) งานวางแผนถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยแก
บุคคลสําคัญ ตลอดจนงานพิธีตาง ๆ ทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ ไป
๔.๑๙) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
๔.๒๐) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๔.๒๑) งานเก็บรักษาเครื่องมือเทคนิค
๔.๒๒) งานบัญชีคุม เบิกจาย ยืมเครือ่ งมือเทคนิค
๔.๒๓) งานควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเทคนิค
๔.๒๔) งานซอมบํารุงเครื่องมือเทคนิค
๔.๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๗
(ค) สํานักงานกําลังพล แบงเปนดังนี้
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลกําลังพลของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบเปนฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทัง้ เสนอ
ความเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนการแกไขปญหา
ขาดแคลนบุคลากรในสายงานตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) ศึกษา และรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และศึกษาหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานตาง ๆ ตลอดจน

๔๘
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและ
แนวทางในการพิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองอัตรากําลัง ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอ มูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายวิเคราะหตําแหนง ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาดําเนินการและใหความเห็นเกีย่ วกับการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติในสวนบังคับบัญชา สวนปฏิบตั ิการเฉพาะทาง สวนการศึกษา และสวนบริการ ไดแก
สํานักงาน

๔๙
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ
และโรงพยาบาลตํารวจ หรือหนวยงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนและระดับ
ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ รวมถึงการยกรางกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแบงสวนราชการหรือกําหนดหนวยงาน อํานาจหนาที่ เขตอํานาจการ
รับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและแนวทางในการ
พิจารณาในทางหลักวิชาการและทางปฏิบัติ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ตลอดจนรับผิดชอบ
ในเรื่องการปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน จํานวนหรือระดับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
ความกาวหนาในสายงาน ตามคําขอของสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ
๒.๓) ติดตาม และประเมินผลการกําหนดตําแหนง เกณฑการวิเคราะห
ตําแหนง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามขอ ๒.๒) และการปรับปรุงแกไขมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีเ่ ปนสายงาน
เฉพาะของหนวยงานตาง ๆ
๒.๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายวิเคราะหตําแหนง ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาดําเนินการและใหความเห็นเกีย่ วกับการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติในสวนปฏิบัติการ และสวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ไดแก กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ ศูนยปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกองบัญชาการตํารวจสันติบาล หรือหนวยงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนและระดับ
ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ รวมถึงการยกรางกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแบงสวนราชการหรือกําหนดหนวยงาน อํานาจหนาที่ เขตอํานาจการ
รับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและแนวทางในการ
พิจารณาในทางหลักวิชาการและทางปฏิบัติ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ตลอดจนรับผิดชอบ
ในเรื่องการปรับปรุงโครงสราง ระบบงาน จํานวนหรือระดับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
ความกาวหนาในสายงาน ตามคําขอของสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ

๕๐
๓.๓) ติดตาม และประเมินผลการกําหนดตําแหนง เกณฑการวิเคราะห
ตําแหนง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามขอ ๓.๒) และการปรับปรุงแกไขมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีเ่ ปนสายงาน
เฉพาะของหนวยงานตาง ๆ
๓.๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายมาตรฐานตําแหนง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทํา
แกไข ปรับปรุง ศึกษามาตรฐานกําหนดตําแหนง และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) จัดทํา แกไข และปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง รวมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินเพือ่ เลื่อนระดับตําแหนง และอื่น ๆ
ที่เกีย่ วของในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) ใหความเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
มาตรฐานตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนง
และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
๔.๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) ฝายเงินเพิ่มและเงินประจําตําแหนง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใ นตางประเทศ และตําแหนงที่มเี หตุพิเศษอื่น ๆ และ
เงินประจําตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจํา
อยูในตางประเทศ และตําแหนงที่มีเหตุพเิ ศษอื่น ๆ และเงินประจําตําแหนง และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
๕.๓) ใหความเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
เงินเพิ่มพิเศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใ นตางประเทศ และตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอืน่ ๆ และ
เงินประจําตําแหนง และอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของ
๕.๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายควบคุมอัตรากําลัง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ตําแหนง ตัวคน และอัตราเงินเดือน การผลิตอัตรากําลัง การลาศึกษาตอ งานพนักงานราชการและลูกจาง
และบัญชีถือจายเงินเดือนของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ งานโครงการ
อัตรากําลัง งานจัดอัตรา รวมทั้งงานควบคุมตําแหนงและตัวคนบรรจุจริง ตลอดจนงานจัดทําบัญชีถือจาย
เงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๕๑
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผนผลิตอัตรากําลังขาราชการตํารวจ
และงานพิจารณากําหนดจํานวนอัตราเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติดาํ เนินการ
ผลิตอัตรากําลัง
๖.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทําเนียบตําแหนงและตัวคน
งานควบคุม การตรวจสอบตําแหนงและตัวคนบรรจุจริงของสํานักงานผูบ ัญชาการตํารวจแหงชาติ รวมถึง
การตรวจสอบ ควบคุมตําแหนงและตัวคนบรรจุจริงของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําและบริหารบัญชีถือจายเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๖.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการควบคุมและบริหารอัตราเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๖.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) กลุมงานวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานจัดทํา แกไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบงสวนราชการ และการกําหนดโครงสรางของ
สวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๗.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๗.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงาน และการพัฒนาระบบงาน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานจัดทํา แกไข ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบ
การแบงสวนราชการ และการกําหนดโครงสรางของสวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รวมทัง้ การยกรางกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแบงสวนราชการ หรือกําหนด
หนวยงานและอํานาจหนาที่ ตลอดจนเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการ
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗.๔) ใหความเห็น หรือใหคําปรึกษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การแบงสวนราชการ และการกําหนดโครงสรางของสวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองทะเบียนพล ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั

๕๒
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายประวัติบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการจัดทําบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณตาง ๆ
การเกษียณอายุราชการ การแกไข วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติ การลาและการใหออกจากราชการ
ตามกฎหมายอันมิใชเกีย่ วกับการกระทําผิดวินัย การขอรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) การจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง
และขาราชการบําเหน็จบํานาญในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓) การขอแกไข วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติของขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๒.๔) การควบคุมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ
๒.๕) การจัดทําประกาศเกียรติคุณในวาระขาราชการตํารวจเกษียณอายุ
๒.๖) การเก็บรักษาและบันทึกขอมูลประวัติลงในสมุดประวัตติ รวจสอบ
และรับรองขอมูลประวัติเฉพาะรายของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางเฉพาะรายทั้งในและ
นอกราชการ

๕๓
๒.๗) การรายงานการถึงแกกรรมของขาราชการตํารวจ ตั้งแตระดับ
ผูบังคับการ พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป
๒.๘) การขอพระราชทาน จาย เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ และ
เหรียญราชอิสริยาภรณ ของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา คูสมรสขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ และ
ผูทําคุณประโยชน
๒.๙) จายประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญราชอิสริยาภรณของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา คูสมรสขาราชการตํารวจชัน้ ผูใหญ และ
ผูทําคุณประโยชน
๒.๑๐) บันทึกขอมูลผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญราชอิสริยาภรณตามราชกิจจานุเบกษา
๒.๑๑) จัดทําบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและ
หรือเหรียญราชการชายแดน
๒.๑๒) การขอรับและขอพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญตรา
ตางประเทศ
๒.๑๓) จัดทําทะเบียนผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เหรียญราชอิสริยาภรณ ทะเบียนประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญราชอิสริยาภรณ
๒.๑๔) การขอลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาอุปสมบท
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล และการขอลาออกจากราชการ
๒.๑๕) การใหออกจากราชการตามกฎหมายอันมิใชเกีย่ วกับการกระทําผิด
ทางวินยั เชน เหตุเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ ขาดคุณสมบัติทั่วไป ขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง เปนตน
๒.๑๖) การลาออกจากราชการตามนโยบายของรัฐบาลหรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล
๒.๑๗) การขอรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
๒.๑๘) งานตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานทะเบียนประวัติบุคคล
๒.๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายแตงตัง้ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการ
ตํารวจ (การแตงตั้งดํารงตําแหนงสูงขึ้น และการแตงตัง้ สับเปลีย่ นหมุนเวียน) การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี าร
ดําเนินการแตงตั้ง การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําและสํารองราชการ การสั่งใหขาราชการตํารวจเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร (การปฏิบัติราชการและการเดินทางไปราชการ) การสั่งใหขา ราชการตํารวจรักษา
ราชการแทน การสั่งใหขา ราชการตํารวจเลือ่ นการเดินทางไปรับตําแหนงใหม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๕๔
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการแตงตั้งขาราชการตํารวจ
๓.๓) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ ประทวนในสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๔) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร
ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๕) การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตร
ขึ้นไป ดังนี้
๓.๕.๑) การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๕.๒) การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการ – รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๕.๓) การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง
ผูบังคับการและรองผูบัญชาการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และจเรตํารวจแหงชาติ
๓.๕.๔) การแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง
สารวัตร – รองผูบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๕.๕) การแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง
สารวัตร – ผูกํากับการ ไมสูงกวาตําแหนงเดิมในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๖) การแตงตั้งขาราชการตํารวจในอํานาจของผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๗) การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสวนราชการหรือสํารองราชการ
ในอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๘) การสั่งใหขาราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการในอํานาจผูบ ัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ
๓.๙) การสั่งใหขาราชการตํารวจเดินทางไปราชการนอกที่ตั้ง
สํานักงานในอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๑๐) การสั่งใหขาราชการตํารวจรักษาราชการแทนในอํานาจผูบญ
ั ชาการ
ตํารวจแหงชาติ
๓.๑๑) การสั่งใหขาราชการตํารวจเลื่อนการเดินทางไปรับตําแหนง
ใหมในอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๑๒) งานตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานการแตงตั้งขาราชการตํารวจ
๓.๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๕
๔) ฝายบรรจุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบรรจุผูไดรับการ
คัดเลือกหรือสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ การรับโอนขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตํารวจ
หรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุเปนขาราชการตํารวจ การบรรจุขาราชการตํารวจซึ่งออกจาก
ราชการไปแลว หรือขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตํารวจหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งออก
จากราชการ หรือออกจากงานไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ การโอนขาราชการตํารวจ
ไปรับราชการทางสวนราชการหรือหนวยงานอื่น การรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ (การแตงตัง้ เลื่อนชั้น) การสงตัวขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
การสั่งใหขาราชการตํารวจรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การขึ้นทะเบียนขาราชการตํารวจกองประจําการ และ
การปลดออกจากกองประจําการเปนกองหนุนประเภทตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) การบรรจุผูไดรับการคัดเลือกหรือสอบแขงขันได เขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร ชั้นประทวน และชัน้ พลตํารวจ
๔.๓) การบรรจุผูไดรับการคัดเลือกหรือสอบแขงขันได เขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจหรือชั้นประทวน รับเงินเดือนขั้นต่ําของชั้นพลตํารวจหรือชั้นประทวน
เพื่อเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักสูตรที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๔.๔) การบรรจุขาราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแลวกลับเขา
รับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
๔.๕) การบรรจุขาราชการซึ่งมิใชขา ราชการตํารวจหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือออกจากงานไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
๔.๖) การโอนขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตรและชัน้ ประทวน
ไปรับราชการทางสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
๔.๗) การรับโอนขาราชการซึ่งมิใชขา ราชการตํารวจหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุเปนขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตรและชัน้ ประทวน
๔.๘) การรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
๔.๙) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ ประทวนหรือชั้นพลตํารวจเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ไดแก
๔.๙.๑) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ ประทวนหรือชั้นพลตํารวจ
ที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร (หลักสูตร
นักเรียนนายรอย และหลักสูตรนักศึกษาพยาบาลตํารวจ)

๕๖
๔.๙.๒) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนหรือ
ชั้นพลตํารวจที่สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตรการฝกอบรมผูมีวุฒินิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เพื่อบรรจุแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร)
๔.๑๐) การบรรจุผูไดรับการคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนรับเงินเดือนขัน้ ต่ําของชั้นประทวนเขารับการฝกอบรมเพื่อรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๔.๑๑) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
และหลักสูตรนักเรียนผูชวยพยาบาลตํารวจ)
๔.๑๒) การสงตัวขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ดังนี้
๔.๑๒.๑) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคล
ที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๔.๑๒.๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคล
ที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจชัน้ ประทวนและชั้นพลตํารวจ
๔.๑๓) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ ประทวนผูสําเร็จการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
๔.๑๓.๑) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๔.๑๓.๒) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี เพื่อพิจารณาแตงตั้งเลื่อนชัน้ ใหไดรบั เงินเดือนตามคุณวุฒเิ ปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
๔.๑๓.๓) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมดาบตํารวจ
หรือจาสิบตํารวจ เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๔.๑๔) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตํารวจ
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือสอบแขงขันไดเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๔.๑๕) การแตงตั้งขาราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจหรือดาบตํารวจ
ที่ปฏิบัติหนาทีผ่ ูนําหนวยเขาทําการสูรบเพื่อปองกันอธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดผลดีแกการปราบปรามจนไดรับ
พระราชทานเหรียญกลาหาญ หรือเหรียญพิทักษเสรีชนชั้น ๑ เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๔.๑๖) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีความรูความสามารถ
และไดสรางชือ่ เสียงใหกับประเทศชาติจนเปนที่ประจักษเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร

๕๗
๔.๑๗) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรกรณีมีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กําหนด
๔.๑๘) การสั่งใหขาราชการตํารวจไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๔.๑๙) การขึ้นทะเบียนขาราชการตํารวจกองประจําการและการปลดออก
จากกองประจําการเปนกองหนุนประเภทตาง ๆ
๔.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) ฝายความชอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ความชอบกรณีพิเศษ งานยศตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจและ
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
๕.๓) รับและตรวจสอบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นคาจาง
พรอมคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นคาจางจากหนวยตาง ๆ
๕.๔) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนระดับ ส.๖
ขึ้นไป
๕.๕) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจระดับ ส.๔ และ ส.๕
ในกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
๕.๖) การปรับระดับอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจผูไดรับการแตงตั้ง
เปนรองผูบังคับการในกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๕.๗) การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษในโควตาสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๕.๘) การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
๕.๙) การลดจํานวนเงินเบิกลดใหแกขาราชการตํารวจ
๕.๑๐) ตอบขอหารือการเลื่อนเงินเดือน
๕.๑๑) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน
หนวยงานพิเศษดานความมัน่ คงเปนประจําและเต็มเวลา เชน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ สวนหนา ฯลฯ
๕.๑๒) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ประจํา
วังศุโขทัย
๕.๑๓) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่รักษา
ความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี

๕๘
๕.๑๔) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ลาออกไปสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา ภายหลังบรรจุกลับเขารับราชการ เพื่อนําเสนอ ก.ตร. พิจารณา
เปนกรณีพิเศษ
๕.๑๕) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการซึ่งมี
เงินเดือนเต็มขัน้ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบังคับการ
๕.๑๖) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจระดับรองผูกํากับการซึ่งมี
เงินเดือนเต็มขัน้ และไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงผูก ํากับการในกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๕.๑๗) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่ าํ หนดใน กฎ ก.ตร.
๕.๑๘) งานพิจารณาดําเนินการในเรือ่ งบําเหน็จความชอบกรณีพเิ ศษ
สําหรับขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕.๑๙) งานพิจารณาดําเนินการในเรือ่ งบําเหน็จความชอบกรณีพเิ ศษ
สําหรับขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาทีแ่ ละประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรักษาความไมสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (เรียกโดยยอวา
ระเบียบ บ.ท.ช.)
๕.๒๐) งานพิจารณาดําเนินการอนุมตั ิเงินทําขวัญ (หรืออีกนัยอาจเรียกวา
คาทดแทนอวัยวะที่สูญเสียหรือเสื่อมหรือไรสมรรถภาพเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ) ใหแกขาราชการ
ตํารวจหรือลูกจางที่สูญเสียอวัยวะหรืออวัยวะไรหรือเสื่อมสมรรถภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.๒๑) งานบันทึกประวัตแิ ละราชการพิเศษ
๕.๒๒) งานชมเชยการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
๕.๒๓) งานคัดเลือกผูท ําคุณประโยชนดีเดนตอพุทธศาสนา
๕.๒๔) งานคัดเลือกบุคคลและโครงการดีเดน
๕.๒๕) งานคัดเลือกศิษยเกาดีเดนจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ที่ประสานงานขอใหดําเนินการคัดเลือก

๕๙
๕.๒๖) งานคัดเลือกบุคคลผูมีผลงานหรือคุณสมบัติดีเดนในดานอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
๕.๒๗) การแตงตั้งวาที่ยศขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสูงขึ้น
๕.๒๘) การแตงตั้งยศขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ
๕.๒๙) การขอพระราชทานยศกรณีปกติใหแกขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรซึ่งยังคงดํารงตําแหนงวาทีย่ ศนั้นอยู โดยดําเนินการปละ ๒ ครั้ง คือ วาระเมษายน และตุลาคม
ของทุกป
๕.๓๐) การขอพระราชทานยศใหแกขาราชการตํารวจที่ประกอบคุณงาม
ความดีโดยสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๓๑) การขอพระราชทานยศรอยตํารวจตรีใหแกจาสิบตํารวจและ
ดาบตํารวจทีจ่ ะครบเกษียณอายุประจําป
๕.๓๒) การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร
๕.๓๓) การถอดยศขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๕.๓๔) การแจกจายสัญญาบัตรยศ
๕.๓๕) การออกและแจกจายประทวนยศ
๕.๓๖) การตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานการเลื่อนเงินเดือนใหแก
ขาราชการตํารวจ
๕.๓๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายประเมินบุคคล มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา การรวบรวมและจัดเก็บผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการไวเปนสถิติ การศึกษา วิจัยสภาพปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจใหมีมาตรฐานและ
สอดคลองรองรับกับสภาพแวดลอม การศึกษา วิเคราะหเพื่อจัดวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ การกําหนดแนวทางในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพล ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรมเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาขาราชการตํารวจ การบันทึก
ผลงานและคุณงามความดีของขาราชการตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) การกําชับการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา

๖๐
๖.๓) การจัดทําขอตกลงที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๔) การกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
๖.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองทะเบียนพลและผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๖) การประเมินสภาพปญหาและเสนอแนวทางแกไขในการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖.๗) การพิจารณาขอหารือและตอบปญหาเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ
๖.๘) การติดตามและนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมากําหนด
นโยบายและแผน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีมาตรฐานและถูกตองตามระบบ
คุณธรรม
๖.๙) การประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการตํารวจ
๖.๑๐) การนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชในดานการ
บริหารงานบุคคล
๖.๑๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการใหขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่หนวยงานตาง ๆ รองขอ
๖.๑๒) การรวบรวมและจัดเก็บผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
๖.๑๓) การบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางประจําไวเปนสถิติ โดยประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
๖.๑๔) การตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
๖.๑๕) การจัดทํารายงานขอมูลทางสถิติเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อประกอบการพิจารณาดานการบริหารงานบุคคลและดานอื่น ๆ
๖.๑๖) การกําหนดแบบ วิธีการรายงาน การรวบรวมและการจัดเก็บสถิติ
ขอมูล เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ
๖.๑๗) การพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกตเพื่องานประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

๖๑
๖.๑๘) การเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ ขอกฎหมาย ทีเ่ กี่ยวของทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Internet)
๖.๑๙) การตอบปญหาขอขัดของเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Internet)
๖.๒๐) การศึกษาและวิเคราะหสถิติขอมูลตลอดจนปญหาขอขัดของ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖.๒๑) การศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดวัตถุประสงค รูปแบบ และ
ลักษณะงานทีจ่ ะประเมินผล ตลอดจนวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖.๒๒) การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจ
๖.๒๓) การศึกษาและแปลผลสถิติขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
มาใชประโยชนทางการบริหารงานบุคคล
๖.๒๔) การศึกษา วิจยั สภาพปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมีความสอดคลองรองรับกับสภาพแวดลอม
๖.๒๕) การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจใหมีมาตรฐาน เที่ยงตรง เชื่อถือได และสะดวกตอการนําไปใช
๖.๒๖) การวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา สงเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลภายหลังการฝกอบรม เพื่อกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาขาราชการตํารวจ
๖.๒๗) การวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ตํารวจใหสอดคลองกับระบบคุณธรรม
๖.๒๘) การพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจดีเดนของกองทะเบียนพล
๖.๒๙) การบันทึกผลงานและคุณงามความดีของขาราชการตํารวจ
๖.๓๐) การกําหนดแนวทางในการฝกอบรมเพื่อพัฒนา สงเสริม และ
เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลใหกับขาราชการตํารวจที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากวามาตรฐาน
๖.๓๑) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูเขารับ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนา สงเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลภายหลังการฝกอบรม เพื่อนําผลที่ไดมา
วิเคราะหและกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาขาราชการตํารวจ
๖.๓๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๖๒
(๕) กองสวัสดิการ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) งานบัญชีของฝายตาง ๆ ในกองสวัสดิการตามระบบบัญชีสากล
นอกเหนือจากที่ใชระบบบัญชีหนวยงานยอย โดยปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวางระบบและแกไขระบบบัญชี
การวางรูปบัญชี การจัดทําบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ ตลอดจนตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน บัญชีและพัสดุ
และยอดเงินคงเหลือประจําวัน การจัดทํางบดุลเพื่อแสดงยอดรายรับ – รายจายของกองสวัสดิการ รวมทั้ง
รับผิดชอบงานบัญชีเก็บเงินฌาปนสถาน และงานสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติที่อยูใ น
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
๑.๑๕) งานตรวจการปฏิบัติงาน และหลักฐานเอกสารทางราชการ
การเงินของงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห งานเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห งานตรวจสอบและจายเงิน
งานสงเคราะห งานเงินทุนหมุนเวียน งานฌาปนสถาน งานสโมสรตํารวจ และงานสวัสดิการระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
๑.๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ

๖๓
๑.๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายการจัดสวัสดิการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานยุทธศาสตรสวัสดิการ
๒.๓) งานศูนยประสานการจัดสวัสดิการ
๒.๔) งานเลขานุการการจัดสวัสดิการ
๒.๕) งานติดตาม ประเมินผลการจัดสวัสดิการ
๒.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายสวัสดิการการเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห
งานมูลนิธิ งานสวัสดิการเงินกูและสหกรณออมทรัพย งานเงินทุนหมุนเวียน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานมูลนิธิ
๓.๓) งานสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการ
๓.๔) งานเงินกู และสหกรณออมทรัพย
๓.๕) งานเงินทุนหมุนเวียน
๓.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายสวัสดิการบานพัก มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
บานพักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สวนกลาง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานการเงิน – บัญชี
๔.๓) ควบคุมดูแลและบริหารงานอาคารบานพักสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สวนกลาง โดยปฏิบัติงานเกีย่ วกับการพิจารณาคํารองและจัดสรรบานพักใหขาราชการตํารวจเขาพัก
อาศัย จัดทําทะเบียนคุมบานพักและรายชื่อผูเขาพักอาศัย ดูแลรักษาและทําการซอมแซมอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งดําเนินการจัดเก็บคาบํารุง คาน้ําประปา เปนตน
๔.๔) จัดหาที่อยูอาศัยนอกเหนือจากบานพักสวัสดิการใหกับขาราชการ
ตํารวจ
๔.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๖๔
๕) ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจางประจําและครอบครัว ตลอดจน
งานฌาปนสถานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) งานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห
๕.๓) งานเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะหสวนกลาง สวนภูมภิ าค และ
นอกประจําการ
๕.๔) งานตรวจสอบและจายเงินฌาปนกิจสงเคราะห
๕.๕) งานระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะหของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๖) งานรับเรื่องราว หารือ และรองทุกขของสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห และทายาท
๕.๗) งานพัสดุของงานฌาปนกิจสงเคราะหของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๕.๘) งานจัดทําบัญชี และเก็บรวบรวมขอมูลการชําระเงินของสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห
๕.๙) งานฌาปนสถานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมถึงงานพิธีการ
ที่เกี่ยวของ
๕.๑๐) งานถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป
๕.๑๑) งานวันตํารวจ
๕.๑๒) งานจัดตั้งกองผาปา ๔ มุมเมืองในวันวิสาขบูชา
๕.๑๓) งานประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในดานพิธีการตาง ๆ
๕.๑๔) งานประชาสัมพันธ
๕.๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายสโมสรและสันทนาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสโมสรตํารวจ งานสถานพักฟน และตากอากาศ งานสันทนาการ และงานพิธีการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) งานการเงิน พัสดุ และงานบัญชี
๖.๓) งานอาคารสถานที่ ดูแล จัดหา และซอมบํารุง
๖.๔) งานจัดเลีย้ ง จัดประชุม งานสัมมนา งานบานพักตากอากาศ และ
กิจกรรมสันทนาการประเภทตาง ๆ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจและครอบครัว

๖๕
๖.๕) งานออกแบบ ควบคุม และดําเนินกิจกรรมที่เปนงานพิธี
งานสังสรรค งานประชุม รวมทั้งงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอืน่
๖.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) ฝายดนตรี มีหนาที่และความรับผิดชอบงานบริการดานดนตรีสําหรับ
พิธีการตาง ๆ งานดนตรี งานวิชาการดนตรี และโรงเรียนสอนดนตรี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๗.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๗.๒) งานพัสดุและสงกําลังบํารุง
๗.๓) งานสวัสดิการ
๗.๔) งานเสนอดนตรีประเภทตาง ๆ ในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการสําคัญ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานราชการอื่นที่รองขอ รวมถึงการจัดการแสดงดนตรีประเภท
ตาง ๆ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ โดยมีวงดนตรีประเภทตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
- วงโยธวาทิต
- วงปสกอต
- วงหัสดนตรี
- ซอวง
- วงดนตรีไทย
- วงดนตรีประเภทอืน่ ๆ ที่จดั ตั้งขึ้นตามความเหมาะสม
๗.๕) งานการประพันธเพลง คิดคน ดัดแปลงบทเพลง จังหวะลีลา
ทวงทํานองเพลง
๗.๖) งานเก็บรวบรวมบทเพลงตาง ๆ ตําราทางดนตรี และงานวิจัย
ทางดนตรี
๗.๗) งานหองบันทึกเสียง และเทคโนโลยีดนตรี
๗.๘) งานประชาสัมพันธ
๗.๙) งานจัดฝกอบรมแกเจาหนาทีแ่ ละหนวยงานตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ดนตรี
๗.๑๐) งานวิชาการ การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การจัดทําหลักสูตรและตําราเรียนตาง ๆ
๗.๑๑) งานหองสมุด และพิพิธภัณฑดนตรี
๗.๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๘) ฝายกีฬา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการกีฬาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับกิจกรรมสงเสริมการกีฬา โดยปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับการฝกอบรม การนิเทศ

๖๖
การสาธิต การสอนวิชาพลศึกษาและวิชาอื่น ๆ การตัดสินและกติกาของกีฬาประเภทตาง ๆ ตลอดจนเปน
เจาหนาทีด่ ําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอํานวยการบริหารการกีฬาตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๘.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๘.๒) งานจัดทําทําเนียบสถานภาพนักกีฬา และผลการปฏิบัติการของ
นักกีฬา
๘.๓) อํานวยความสะดวกดานสถานที่ สนามกีฬา
๘.๔) ดูแลรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา อุปกรณกฬี าที่อยูใ น
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
๘.๕) ดูแลสุขภาพนักกีฬา โดยการวางแผนอํานวยการและประสานงาน
ดานการแพทยกับโรงพยาบาลตํารวจ
๘.๖) งานประชาสัมพันธ
๘.๗) งานการเงิน – พัสดุ
๘.๘) เปนเจาหนาทีธ่ ุรการสํานักงานคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
การกีฬาตํารวจ
๘.๙) งานควบคุมการแขงขัน สงเสริม พัฒนา ฝกอบรม นิเทศ สาธิต
ตัดสิน กติกา ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมสถิติการแขงขันกีฬาตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘.๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๙) กลุมงานอนุศาสนาจารย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของ
อนุศาสนาจารย อํานวยการและดําเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธี ใหคําแนะนําแกผูบังคับบัญชาในปญหาทั้งปวง
ที่เกี่ยวกับศาสนาและการใหขวัญและกําลังใจแกขาราชการตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๙.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๙.๒) คนควาวิทยาการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกงานอนุศาสนาจารย
๙.๓) รวบรวมและเรียบเรียงตํารา รวมทั้งสรางอุปกรณการสอน อบรม
ในหนาที่อนุศาสนาจารย
๙.๔) รับผิดชอบการจัดทําวารสารทางดานศาสนา
๙.๕) รับผิดชอบการจัดทําปฏิทินงานและจดหมายเหตุ
๙.๖) จัดทําทําเนียบอนุศาสนาจารย และผูชว ยอนุศาสนาจารย
๙.๗) ดําเนินการเรื่องจุลสารทางศีลธรรม และวัฒนธรรมของกลุมงาน
อนุศาสนาจารย สําหรับแจกจายภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๙.๘) วางแผน จัดทําโครงการ ประสานงาน กํากับดูแลการอบรม
ศีลธรรม วัฒนธรรม การพัฒนาจริยธรรม และการรายงานผล

๖๗
๙.๙) ดําเนินการเรื่องการอบรมทางศีลธรรม และการอบรมกรณีอื่น ๆ
เปนพิเศษตามนโยบายของผูบ ังคับบัญชา
๙.๑๐) ประเมินผลการอบรมศีลธรรม และการพัฒนาจริยธรรม
๙.๑๑) ดําเนินการทางดานพิธีและการบริการทางศาสนพิธี
๙.๑๒) รับผิดชอบอุปกรณประกอบพิธี
๙.๑๓) ใหคําแนะนําและกวดขันการปฏิบัติพิธีของอนุศาสนาจารย และ
ผูชวยอนุศาสนาจารย
๙.๑๔) ดําเนินการประสานและนิมนตพระสงฆในพิธีการที่เกีย่ วของ
๙.๑๕) รับผิดชอบการจัดอนุศาสนาจารยปฏิบัติพธิ ี
๙.๑๖) ดําเนินการดานพิธีและการกุศลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของหรือของหนวยงานตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายอํานาจหนาที่
๙.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๖๘
(ง) สํานักงานงบประมาณและการเงิน แบงเปนดังนี้
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล
ของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน มีหนาที่ และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับนโยบาย วางแผน ประสานงาน กํากับ
ดูแล และดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศงบประมาณการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและและงานสารบรรณ
๒) งานวิเคราะหและจัดการงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติภายใต
ระบบสารสนเทศการงบประมาณ (BIS : Budget Information System)
๓) งานวิเคราะหและจัดการการเงินและบัญชีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ภายใตโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : Government Fiscal Management
Information System)

๖๙
๔) งานรายงานสถานภาพการเงิน บัญชี และระบบงบประมาณของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
๕) งานจัดทําแผนพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ
และการเงินและบัญชี
๖) งานจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล (EvMIS :
Evaluation Management Information System) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) งานเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการทางการเงิน (FMIS) ระบบ
ขอมูลผูบริหาร (EIS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร
๘) งานใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองงบประมาณ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินัย
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลัง
พลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั

๗๐
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายยุทธศาสตรและแผนงบประมาณภาพรวม มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณยุทธศาสตร ผลผลิต กิจกรรมภาพรวมดานงบประมาณ รวบรวมความตองการ
การประมาณการรายไดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ติดตาม เรงรัดและประเมินผลการใชจายงบประมาณ
และผลผลิตของสํานักงานตํารวจแหงชาติในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตามยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาล โดยรายงานใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติทราบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานรวบรวมและจัดทําคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓) งานการจัดทํารายจายขั้นต่ําที่จําเปนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๔) งานตรวจสอบและรายงานสถานภาพงบประมาณของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : Government Fiscal
Management Information System)
๒.๕) งานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดและติดตามผลการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๖) งานจัดทําขอมูลประมาณการรายไดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๗) งานจัดทําขอมูลการรับ – จายเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๘) งานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ (PART : Performance Assessment Rating Tool)
๒.๙) งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (เฉพาะสวนทีไ่ ดรับมอบหมาย)
๒.๑๐) งานการจัดทํารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒.๑๑) งานดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีดา นงบประมาณของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายงบประมาณ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
งบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ รวบรวมความตองการ
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งบประมาณ ดําเนินการจัดสรรและสั่งจายงบประมาณประจําป ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบสวนบังคับบัญชา)
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความตองการ
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓) งานรวบรวมความตองการงบประมาณโครงการ และการใชจาย
งบประมาณโครงการของหนวยตาง ๆ
๓.๔) งานพิจารณาความจําเปนเหมาะสม ความตองการงบประมาณ
โครงการ
๓.๕) งานประสานงานกับหนวยงานเจาของโครงการเพื่อปรับปรุงแกไข
งบประมาณโครงการใหถูกตองและทําความตกลงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ
๓.๖) งานกําหนดวงเงินคาใชจายงบประมาณโครงการตาง ๆ
๓.๗) งานรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามผลผลิต กิจกรรม
และงบรายจาย
๓.๘) งานกําหนดกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๙) งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๑๐) งานดําเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของวดเงิน เพิม่ ลดวงเงิน
การเปลี่ยนแปลง และโอนงบประมาณ
๓.๑๑) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม และ
งบรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๒) งานรวบรวมแผนการใชจายงบประมาณตามผลผลิต กิจกรรม
และงบรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๓) งานจัดทําขอมูลขอสนเทศชี้แจงตอสวนราชการและผูเกีย่ วของ
๓.๑๔) งานดําเนินการจัดสรรและสั่งจายงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๕) งานรวบรวมและประมาณการใชจายงบประมาณรายจาย
เพื่อกําหนดการแบงเงินประจํางวด
๓.๑๖) งานพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (ที่อยูใน
อํานาจสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ในกรณีที่เงินประจํางวดไมเพียงพอ
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๓.๑๗) งานพิจารณาขออนุมัติสั่งจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป
(ที่อยูในอํานาจสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
๓.๑๘) งานดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการอื่นเบิกจาย
งบประมาณแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๙) งานดําเนินการขอผูกพันงบประมาณรายจายขามปงบประมาณ
๓.๒๐) งานดําเนินการขอใชเงินคงคลัง เงินทุนสํารองจาย และงบกลาง
ตาง ๆ
๓.๒๑) งานวางแผนและพิจารณาเกีย่ วกับการใชงบประมาณเหลือจาย
๓.๒๒) งานดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจายประจําปตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจายของหนวยตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๓) งานดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจายของหนวยตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๔) งานดําเนินการรวบรวมสถิติการของบประมาณเพิ่มเติม การเพิ่มลด
วงเงิน การเปลี่ยนแปลง และการโอนเงินงบประมาณรายจาย
๓.๒๕) งานดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปของหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเปนไปตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจาย
๓.๒๖) งานดําเนินการประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๗) งานทบทวนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๒๘) งานดําเนินการใหขอคิดเห็นในการกําหนดวงเงินการจัดสรร
งบประมาณ
๓.๒๙) งานดําเนินการประมาณการคาใชจาย คนหารายละเอียดและ
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับสถานการณปจจุบนั และรวบรวมเพื่อวิเคราะหหาตัวเลขที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง
การจัดสรร
๓.๓๐) งานพิจารณาริเริ่มหรือใหความรวมมือเพื่อพัฒนาการตาง ๆ ของ
ระบบงบประมาณในทางวิชาการ
๓.๓๑) งานดําเนินการรวบรวมสถิติ ติดตาม และวิเคราะหขอมูลการจัดเก็บ
รายไดตามประเภทตาง ๆ
๓.๓๒) งานดําเนินการประมาณรายไดประจําปของหนวยตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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๓.๓๓) งานดําเนินการบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : Government Fiscal Management
Information System)
๓.๓๔) งานดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
และผลผลิตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติตามระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : Government
Fiscal Management Information System) โดยรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบเปนประจําทุกเดือน
เพื่อมิใหหนวยใชจายเงินเกินกวาทีไ่ ดรับจัดสรรตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๓๕) งานดําเนินการเตือนและหรือทักทวงหนวยตาง ๆ ในกรณี
ดังตอไปนี้
๓.๓๕.๑) หนวยใชจายเงินไมเปนไปตามยุทธศาสตรและนโยบาย
ของรัฐบาล และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓๕.๒) ไมนําเขาขอมูลในระบบงบประมาณใหเปนปจจุบัน
ตลอดเวลา (Online Real-Time)
๓.๓๕.๓) การใชเงินเกินกรอบวงเงินทีส่ ํานักงานตํารวจแหงชาติ
จัดสรรในแตละงบรายจาย
๓.๓๕.๔) เมื่อดําเนินการตามขอ ๓.๓๕.๑) – ๓.๓๕.๓) แลวให
รวบรวมรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบทุกเดือน
๓.๓๖) งานจัดทําประมาณการตนทุนผลผลิตกิจกรรมในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใชในการขอตั้งงบประมาณรายจายในแตละป
๓.๓๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายงบประมาณ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
ฝายงบประมาณ ๑ โดยรับผิดชอบตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบ
สวนปฏิบตั ิการเฉพาะทางและสวนบริการ) รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) ฝายงบประมาณ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
ฝายงบประมาณ ๑ โดยรับผิดชอบตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบ
สวนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม) รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายงบประมาณ ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
ฝายงบประมาณ ๑ โดยรับผิดชอบตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบ
สวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม) รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) ฝายงบประมาณ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
ฝายงบประมาณ ๑ โดยรับผิดชอบตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบ

๗๔
สวนการศึกษา กิจการพิเศษ และกองทุนตาง ๆ) รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๘) ฝายวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหระบบการ
วางมาตรฐานหรือหลักเกณฑดานงบประมาณในภาพรวม งานวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร การจัดทําคําขอ
งบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๘.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๘.๒) งานวิเคราะหยทุ ธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
๘.๓) งานวิชาการเกีย่ วกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
๘.๔) งานวิเคราะหระบบการจัดทําคําขอและการบริหารงบประมาณ
รายจาย
๘.๕) งานวิชาการเกีย่ วกับการจัดทําคําขอและการบริหารงบประมาณ
รายจาย
๘.๖) งานวิเคราะหระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
๘.๗) งานวิชาการเกีย่ วกับการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
๘.๘) งานวิเคราะหระบบการติดตามประเมินผล
๘.๙) งานวิชาการเกีย่ วกับการติดตามประเมินผล
๘.๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองการเงิน ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินัย
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานฝกอบรมดานการเงินใหหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
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๑.๑๔) งานระบบการควบคุมการเงินของสํานักงานผูบังคับบัญชาระดับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายการเงิน ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายงบบุคลากร
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอืน่ และงบกลาง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินประจํา
ตําแหนง และเงินอื่นที่จายในลักษณะเดียวกัน
๒.๓) งานตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับการหักเงินสะสม การเบิกเงิน
สมทบและเงินชดเชย (ถามี) เพื่อนําสงกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจําของสวนราชการ
๒.๔) งานตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงแกไขทะเบียนคุมอัตราถือจาย
เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเดียวกัน
๒.๕) งานจัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน และหนังสือ
รับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย
๒.๖) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินชวยพิเศษ
๒.๗) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรใหกับขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และผูรับบํานาญ
๒.๘) งานตรวจสอบและจัดสงเรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดของ
ผูรับบํานาญทางกองการเงิน
๒.๙) งานตรวจสอบและแจงภาระหนี้สินของผูรับบําเหน็จ บํานาญทาง
กองการเงิน
๒.๑๐) งานรับแจงและจัดทําหนังสือสําคัญเปลี่ยนแปลงสวนราชการผูเบิก
ของผูรับบํานาญ
๒.๑๑) งานฐานขอมูลการเบิกจายเงินเดือน คาจาง ของผูเบิกกองการเงิน

๗๖
๒.๑๒) งานฐานขอมูลการเบิกจายบําเหน็จบํานาญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๒.๑๓) งานรับแสดงตนการมีชีวิตของผูรับบํานาญในสังกัดพรอมจัดทํา
หนังสือรับรองการขอเบิกบําเหน็จบํานาญปกติ
๒.๑๔) งานตรวจสอบแบบขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จขาราชการของ
ขาราชการที่ลาออกจากราชการหรือเสียชีวิตและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา
๒.๑๕) งานจัดทําบัตรรับเงินบํานาญใหผูรับบํานาญทางกองการเงิน
๒.๑๖) งานตรวจสอบหลักฐานการขอรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
๒.๑๗) งานสอบทายาทของผูรับบํานาญทางกองการเงินที่ถึงแกความตาย
๒.๑๘) งานจัดทํารายงานขอมูลรายการหักเงินเพื่อชําระหนี้บุคคลที่สาม
๒.๑๙) งานรวบรวมและจัดทําแบบแจงสรุปขอมูลหนี้ของผูรับบําเหน็จ
บํานาญปกติทตี่ องชําระหนีใ้ หแกบุคคลที่สาม
๒.๒๐) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบเงินอุดหนุน
งบรายจายอืน่ และงบกลาง
๒.๒๑) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบลงทุน คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิง่ กอสราง หรืองบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน
๒.๒๒) งานจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินงบบุคลากร งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอืน่ และงบกลาง
๒.๒๓) งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ายใหกับเจาหนี้
๒.๒๔) งานจัดทําหนังสือแจงการจายเงินใหกับหนวยงานที่ขอเบิก
๒.๒๕) งานตรวจสอบและเรียกรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก
จายเงินเพื่อประกอบเรื่องขอเบิกสงใหกับงานที่เกีย่ วของ
๒.๒๖) งานบันทึกขอมูลหลักผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒.๒๗) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติขอเพิ่มหรือ
ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติและยืนยันผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
๒.๒๘) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
เพื่อผูกพันงบประมาณงบลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒.๒๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายการเงิน ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจาย
งบดําเนินงาน หรืองบรายจายใดทีเ่ บิกจายในลักษณะเดียวกัน การเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
การขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขอขยายเวลาเบิกจายเงินของผูเบิกกองการเงิน โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้

๗๗
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน หรือ
งบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน
๓.๓) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
๓.๔) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินยืมราชการ
๓.๕) งานตรวจสอบใบสําคัญคูจาย กรณีลูกหนี้เงินยืมราชการ
สงใบสําคัญหักลางเงินยืมราชการ
๓.๖) งานจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายงบดําเนินงาน หรืองบรายจายใด
ที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน และงบประมาณเบิกแทนกัน
๓.๗) งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ายใหกับเจาหนี้
๓.๘) งานจัดทําหนังสือแจงการจายเงินใหกับหนวยงานที่ขอเบิก
๓.๙) งานตรวจสอบสถานะการจายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส และเรียก
รายงานแสดงสถานะการจายเงินเขาบัญชีของเจาหนีห้ รือผูมสี ิทธิรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ของผูเบิกกองการเงิน
๓.๑๐) งานตรวจสอบเอกสารและบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหกับหนวยงานที่เบิกเงินกับกองการเงิน
๓.๑๑) งานจัดทําหนังสือแจงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ใหกับ
หนวยงานทีเ่ บิกเงินกับกองการเงิน
๓.๑๒) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขาย สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติและยืนยันผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๓.๑๓) งานบันทึกขอมูลหลักผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๓.๑๔) งานตรวจสอบและบันทึกการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และ
การขอขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของผูเบิกกองการเงิน
๓.๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายการเงิน ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและจัดทํา
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เงินกองกลางสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ
เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินรายได
แผนดิน เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
งานเงินทดรองราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๗๘
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน นําฝากเงิน และเบิกจาย
เงินทุนหมุนเวียน เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกูเ พื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ เงินกองทุน
สวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกองทุนคาใชจาย
ในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเงินนอกงบประมาณ
๔.๓) งานจัดทําเอกสารประกอบการจายเงินตามที่กองการเงินหรือ
กระทรวงการคลังกําหนดของเงินทุนหมุนเวียน เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ และเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) งานจัดทําทะเบียน และบัญชีเงินทุนหมุนเวียน เงินกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกู
เพื่อจัดหาที่อยูอ าศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และเงินนอกงบประมาณ
๔.๕) งานติดตามทวงถามการชําระหนี้ของลูกหนีเ้ งินยืมกองกลางจาย
เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินโครงการพิเศษของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ
๔.๖) งานปดบัญชีประจําวันเงินทุนหมุนเวียน เงินกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ
เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และงานเงินทดรองราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๔.๗) งานจัดทํารายงานฐานะการเงินทุกสิ้นเดือน เงินทุนหมุนเวียน
เงินกองทุนเพือ่ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูก องกลาง
อุดหนุนตํารวจ เงินกูเ พื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนคาใชจาย
ในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และงานเงินทดรองราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๘) งานจัดทํารายงานการเงินประจําป เงินกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูก องกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกูเพื่อจัดหา

๗๙
ที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินมูลนิธิ เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกองทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๙) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน การนําสง และการถอนเงิน
รายไดแผนดิน
๔.๑๐) งานแจงการรับฝากเงินนอกงบประมาณ กรณีลูกหนี้ผอนชําระหนี้
ในทางแพงใหงานที่เกีย่ วของทราบ
๔.๑๑) งานรายงานยอดเงินฝากคลังคงเหลือประจําเดือน
๔.๑๒) งานจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังของผูเบิกกองการเงิน
๔.๑๓) งานจัดทําคําขอเบิกเงินทดรองราชการจากคลังใหกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เบิกเงินกับกองการเงินตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติ
๔.๑๔) งานตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองราชการของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๔.๑๕) งานออกเลขที่ในทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินกอนและหลัง
การจายเงิน
๔.๑๖) งานบันทึกการสงใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจาย (ถามี) ชดใชตาม
สัญญาการยืมเงินในทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองราชการ เงินยืมราชการ และเงินยืมนอกงบประมาณ
๔.๑๗) งานบันทึกการรับเงิน การจายเงิน และการเบิกเงินงบประมาณ
ชดใชเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการโอนลางลูกหนี้เงินยืมราชการ
เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินกองกลางในทะเบียนคุมลูกหนี้แตละประเภท
๔.๑๘) งานจัดเก็บขอมูลลูกหนี้เงินทดรองราชการแจงใหฝายที่เกี่ยวของ
ทราบ เพื่อขอเบิกเงินงบประมาณชดใชเงินทดรองราชการภายในปงบประมาณ
๔.๑๙) งานตรวจสอบหนี้สินลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ
เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเงินทดรองราชการ
๔.๒๐) งานจัดทํารายงานยอดลูกหนีค้ งเหลือประจําเดือน เงินกองกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เงินมูลนิธิ เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ
๔.๒๑) งานรายงานการรับ – จายลูกหนี้เงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณเพื่อปดบัญชีประจําวัน
๔.๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) ฝายการเงิน ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงิน จายเงิน
เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดทําเช็คสั่งจาย งานนําฝากและเบิกถอน

๘๐
เงินจากธนาคาร งานนําเงินสงหรือฝากคลัง การรับฝากและเบิกถอนคืนในลักษณะหีบหอ และการรับฝากและ
เบิกถอนคืนเอกสารสิทธิ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) งานรับเงินงบประมาณ เงิน รายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณ
และเงินอืน่ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติพึงไดรับ
๕.๓) งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการรับเงินและเอกสารแทน
ตัวเงิน
๕.๔) งานสรุปยอดการรับเงิน และการใชใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันทําการ
๕.๕) งานรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน เงินงบประมาณ เงิน รายได
แผนดิน เงินนอกงบประมาณ และเงินอืน่ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติพึงไดรับทุกสิ้นปงบประมาณ หรือ
ทุกสิ้นปปฏิทิน แลวแตกรณี
๕.๖) งานตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการอนุมัติจายเงินเพื่อจัดทําเช็ค
๕.๗) งานจัดทําเช็คสั่งจายเงินทุกประเภท
๕.๘) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดทําเช็คสั่งจายเงินทุกประเภท
๕.๙) งานจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอืน่
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติพงึ จาย
๕.๑๐) งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๕.๑๑) งานจัดทําสรุปการจายทุกสิ้นวันทําการ
๕.๑๒) งานนําสง นําฝากเงิน และการเบิกถอนเงินทุกประเภท
๕.๑๓) งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการนําสง นําฝาก และ
การเบิกถอนเงิน
๕.๑๔) งานบันทึกการรับเงิน จายเงิน และนําสงเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
๕.๑๕) งานเก็บรักษาเงิน ปดยอดเงินคงเหลือประจําวันเงินทุกประเภท
๕.๑๖) งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการเก็บรักษาเงิน เอกสาร
แทนตัวเงิน และเอกสารสิทธิ
๕.๑๗) งานรับฝาก เก็บรักษา และการถอนคืนเอกสารสิทธิและ
ของในลักษณะหีบหอ
๕.๑๘) งานดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๕.๑๙) งานรับใบสําคัญเพื่อชดใชตามสัญญาการยืมเงินราชการและเงินยืม
นอกงบประมาณ

๘๑
๕.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายการเงิน ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมเงินงบประมาณ
ของหนวยงานที่เบิกเงินกับกองการเงิน ดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ควบคุมการออกเลขที่อางอิงการขอเบิกเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
โอนลางลูกหนี้เงินงบประมาณและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จัดทําเอกสารการนําเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณสงคืนคลัง ตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) การจัดทําบัญชี
ผูเบิกกองการเงิน จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินตามระบบบัญชีเกณฑคงคางของผูเบิกกองการเงิน และ
การติดตามรายงานการเงินทางแพง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) งานจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณของหนวยงานทีเ่ บิกเงินกับ
กองการเงิน
๖.๓) งานตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือในระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ของหนวยงานทีเ่ บิกเงินกับกองการเงิน
๖.๔) งานดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงิน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๕) งานตรวจสอบและนําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
สงคืนคลัง
๖.๖) งานควบคุมการออกเลขที่อางอิงการขอเบิกเงินในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และตรวจสอบรายงานสรุปรายการเบิกจายของหนวยงาน
๖.๗) งานเรียกดูและตรวจสอบรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิก
ตามวัน รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติจายตามวัน และรายงานแสดงสถานะเอกสารนําสงเงินประจําวัน
๖.๘) งานโอนลางลูกหนี้เงินงบประมาณและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖.๙) งานเรียกดูและตรวจสอบรายงานประจําวันตามระบบงานตาง ๆ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖.๑๐) งานเรียกดูและตรวจสอบงบทดลองประจําวัน รายงานประจําเดือน
ตามระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖.๑๑) งานแจงหรือปรับปรุงรายการที่บันทึกไมถกู ตองใหฝายทีเ่ กี่ยวของ
ทราบ
๖.๑๒) งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารรับ – จายเงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ และเงินรายไดแผนดินประจําวัน
๖.๑๓) งานปดบัญชีและจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน

๘๒
๖.๑๔) งานจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ – ดานจาย และดานทั่วไป
๖.๑๕) งานบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตนและ
สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
๖.๑๖) งานจัดทําทะเบียนคุมรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมทรัพยสินของผูเบิกกองการเงิน และบัญชียอ ยตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
๖.๑๗) งานจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๖.๑๘) งานจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําป
๖.๑๙) งานจัดทําทะเบียนคุมการผอนชําระหนีต้ ามสัญญารับสภาพหนี้
และรายงานผลการชําระหนีใ้ หสํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงการคลังทราบ กรณีการเสียหายเกี่ยวกับ
เงินของทางราชการ
๖.๒๐) งานดําเนินการเกี่ยวกับการนําสงเงินคาใชจายในการดําเนินคดี
ที่ตั้งเบิกทางกองการเงิน
๖.๒๑) งานติดตามผลการชดใชเงินผูรับผิดชอบทางแพงของกองการเงิน
๖.๒๒) งานตรวจสอบหนี้สินทางแพงของกองการเงิน
๖.๒๓) งานติดตามและจัดทําทะเบียนคุมการผอนชําระหนี้รายตัว กรณี
ผูผิดสัญญาลาศึกษา อบรม ดูงาน และรายงานผลการผอนชําระหนีใ้ หกระทรวงการคลังทราบ
๖.๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) ฝายการเงิน ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาพิจารณา
และเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งที่เกี่ยวกับการเงินการคลังหรือรายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย รวมทั้งพิจารณาเสนอการปรับปรุงแกไขขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย ใหคําปรึกษา แนะนํา
และตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือรายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย รวมทั้งดําเนินการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง หรือ
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัตแิ ละหรือการเบิกจายเปนไปโดยถูกตอง ขออนุมัติเพิ่มหรือลด
วงเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน การบริหารงานการเงินใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่ง และพัฒนาและวางระบบงานการเงิน โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๗.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๗.๒) งานขออนุมัตหิ รือทําความตกลงเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ เบิกจายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การรับและนําสงเงินรายไดแผนดินไดถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย

๘๓
๗.๓) งานการขอเปนสวนราชการผูเบิก การเปดบัญชีเงินฝากคลังและ
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
๗.๔) งานรายงานการรับ – สงมอบหนาที่การงานดานการเงินในตําแหนง
ผูบังคับการ หรือเทียบเทาขึน้ ไป ในสังกัดสํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ และตําแหนงผูบญ
ั ชาการ
๗.๕) งานเงินบริจาคในอํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗.๖) งานแจงเวียนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
คําสั่ง และหนังสือสั่งการทางดานการเงินการคลัง
๗.๗) งานตอบขอหารือ ใหคําแนะนํา หรือเปนทีป่ รึกษาใหกับ
สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับปญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย
๗.๘) งานขออนุมัติเพิ่มหรือลดวงเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน
๗.๙) งานศึกษา พิจารณา ปรับปรุง แกไข กําหนด เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๗.๑๐) งานจัดทําคําสัง่ สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบอํานาจเกีย่ วกับ
การบริหารการเงิน
๗.๑๑) งานวางระบบการปฏิบัติงานการเงิน
๗.๑๒) งานปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบงานการเงิน
๗.๑๓) งานควบคุมภายในของกองการเงิน
๗.๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองบัญชี ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

๘๔
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานฝกอบรมดานการบัญชีใหหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายบัญชี ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและตนทุน
ผลผลิตในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานตรวจสอบและสรางขอมูลหลักธนาคารพาณิชย (เงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณที่ไมตองฝากกระทรวงการคลัง) ในระบบ GFMIS ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๒.๓) งานตรวจสอบรายการทางบัญชีที่มีความคลาดเคลื่อนไมเปนไป
ตามนโยบายบัญชีและผังบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๒.๔) งานตรวจสอบงบทดลองของหนวยงานผูเบิกในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒.๕) งานปรับปรุงรายการทางบัญชีในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๒.๖) งานประมวลผลการกลับรายการคางรับ คางจาย ระดับกรม
๒.๗) งานรวบรวมและจัดทํางบทดลองในภาพรวมของกองบัญชาการ
และภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๘) งานจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของกองบัญชาการและ
ภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๙) งานรวบรวมเกณฑการปนสวนเพื่อใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต
๒.๑๐) งานรวมรวมผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบแตละ
ผลผลิตตามผลผลิต กิจกรรม ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย เพื่อใชประกอบในการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวย

๘๕
๒.๑๑) งานจําแนกตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนของหนวยงาน
หลักและหนวยงานสนับสนุน
๒.๑๒) งานคํานวณตนทุนผลผลิตและจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต
ในภาพรวมของกองบัญชาการและภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๓) งานวิเคราะหเปรียบเทียบรายงานการเงินและตนทุนผลผลิต
ในระดับกองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๔) งานวิเคราะหขอ มูลจากรายงานตนทุนผลผลิตแตละดานมาสรุป
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละกองบัญชาการ กองบังคับการ และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือจัดทําแผนลดรายจายตอหนวย
๒.๑๕) งานตรวจสอบรายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑคงคางของ
หนวยงานผูเบิกในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๖) งานจัดทํารายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑคงคางในภาพรวม
ของกองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายบัญชี ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสินทรัพย
ในภาพรวมของกองบัญชาการและของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานกํากับดูแลการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพยจําแนกตาม
ศูนยตนทุน หนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓) งานตรวจสอบบัญชีสินทรัพยรายตัวในระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) กับทะเบียนคุมสินทรัพยของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๔) งานตรวจสอบรายงานกลุมบัญชีพักสินทรัพยคงคางที่ตอง
ดําเนินการโอนลางรายการบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชีสินทรัพยของหนวยงานผูเบิกในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และแจงหนวยงานดําเนินการโอนลางรายการบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชีสินทรัพย
๓.๕) งานโอนลางบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชีสนิ ทรัพยรายตัว ใหกับ
หนวยงานผูเบิกในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ไมไดรับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal
๓.๖) งานตรวจสอบคาเสื่อมราคาสินทรัพยรายตัวในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระดับศูนยตน ทุน หนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๗) งานตรวจสอบการบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพยของสินทรัพย
ไมระบุรายละเอียด ระดับหนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๘๖
๓.๘) งานตรวจสอบรายงานสินทรัพยคงเหลือ เพื่อตรวจสอบมูลคารวม
และมูลคาสุทธิของสินทรัพยของหนวยงานผูเบิกในภาพรวมของกองบัญชาการและของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๙) งานตรวจสอบสินทรัพยที่มีการโอนภายในกรมและระหวางกรม
เพื่อตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของการบันทึกขอมูล
๓.๑๐) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการโอน
สินทรัพยระหวางกรม เพื่อปรับปรุงขอมูลบัญชีสินทรัพยรายตัวของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหถูกตอง
๓.๑๑) งานตรวจสอบบัญชีสินทรัพยที่ถูกตัดจําหนายระดับศูนยตนทุน
หนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๒) งานการตรวจสอบรายการสินทรัพยทุกกรณี หากพบความ
คลาดเคลื่อนแจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของปรับปรุงแกไขขอมูล หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลใหกับ
หนวยงานกรณีที่หนวยงานนั้นไมไดรับสิทธิในการบันทึกขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๓.๑๓) งานประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพยรายตัวในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) รายเดือน ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๔) งานจัดทําบัญชีสินทรัพยในภาพรวมของกองบัญชาการและ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๕) งานวิเคราะหขอ มูลเชิงบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม
และการใชงานสินทรัพยของหนวยงานระดับกองบัญชาการ เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ งบลงทุน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายบัญชี ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามสถานะ
การเงินและงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานตรวจสอบรายงานสถานการณใชจายงบประมาณระดับ
กองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) งานตรวจสอบรายงานสถานการณใชจายงบประมาณระดับ
หนวยเบิกจาย
๔.๔) งานตรวจสอบรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับ
หนวยงาน ตามรหัสงบประมาณและหนวยรับงบประมาณ
๔.๕) งานตรวจสอบรายงานสถานะการใชจายงบประมาณ งบกลาง
ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ระดับหนวยเบิกจาย

๘๗
๔.๖) งานจัดทํารายงานสถานการณใชจายงบประมาณระดับ
กองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๗) งานตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการบันทึกรายการใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๔.๘) งานตรวจสอบรายงานสถานะใบสั่งซื้อ เพือ่ ติดตามใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
คงคางในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระดับหนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๙) งานตรวจสอบรายการคงคาง ระบบเบิกจาย กรณีจายเงินเขา
หนวยงาน และตรวจสอบบรรทัดรายการผูขายคงคาง ระดับหนวยเบิกจาย แจงหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูล
๔.๑๐) งานตรวจสอบรายงานเบิกเกินสงคืนคงคางระดับหนวยเบิกจาย
ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แจงหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขขอมูล
๔.๑๑) งานตรวจสอบรายการคงคางในระบบกรณีการนําเงินสงคลัง ระดับ
หนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แจงหนวยที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูล
๔.๑๒) งานดําเนินการหักลางรายการในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๔.๑๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
๔.๑๔) งานพัฒนาและวางระบบงานดานบัญชี
๔.๑๕) งานใหคําปรึกษา แนะนําดานบัญชี
๔.๑๖) งานวิทยาการ
๔.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๘๘
(จ) สํานักงานกฎหมายและคดี แบงเปนดังนี้
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปน
ปจจุบัน
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกฎหมาย ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินัย
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง

๘๙
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุมงานวิชาการ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนควาวิชาการ
งานเผยแพรวชิ าการ และงานสงเสริมวิชาการ โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานควบคุมและรวบรวมสถิติขอมูลปญหา กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หลักการ ทฤษฎี ขอบขาย และแนวความคิดเกีย่ วกับวิชาการตํารวจ เพือ่ ประกอบการศึกษา
คนควา วิเคราะหเกี่ยวกับวิชาการตํารวจ
๒.๓) งานพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาอบรม หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๒.๔) งานพิจารณาจัดทําหลักสูตรตามนโยบายของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กรณีที่ไมมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ
๒.๕) งานพิจารณาวางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาอบรมใหเปนไปตาม
หลักการและนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรณีที่ไมมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ใดรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ
๒.๖) งานดําเนินการคนควาวิชาการตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติมอบหมาย
๒.๗) งานพิจารณาการฝกอบรม สัมมนาตามโครงการตาง ๆ ที่อยูใน
อํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๙๐
๒.๘) งานรวบรวมผลงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธของขาราชการ
ตํารวจที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเขารับการศึกษาอบรม เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาคนควา
วิชาการ
๒.๙) งานลาศึกษาตอและการทําสัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศของ
ขาราชการตํารวจในกองบังคับการที่สังกัดสํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
๒.๑๐) งานพิจารณาตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ ที่หนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๑) งานรวบรวมสถิติขอมูลของขาราชการตํารวจที่ไดรับอนุมัติ
ใหลาศึกษาตอหรือใหฝกอบรม เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๒) งานพิจารณากําหนดผูแทนหนวยเพื่อไปทําการบรรยาย วิทยากร
ทางวิชาการใหกับหนวยราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ
๒.๑๓) งานพิจารณาผูแ ทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อเขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๔) งานพิจารณาสงผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๕) งานพิจารณาขาราชการตํารวจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชน
๒.๑๖) งานพิจารณาคนควาเพื่อตอบขอหารือและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การประชุม สัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๗) งานทําสัญญาของขาราชการตํารวจในกองบังคับการที่สังกัด
สํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติและขาราชการตํารวจระดับผูบัญชาการขึ้นไปเขารับการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๘) งานพิจารณาขาราชการตํารวจเขารับการอบรมตามโครงการ
ตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๙) งานศึกษา คนควา รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
และประกาศ รวมทั้งบทความทางวิชาการในดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเผยแพรใหกับ
ขาราชการตํารวจ
๒.๒๐) งานคนควาขอมูลและรวบรวมบทความทางวิชาการในดาน
ตาง ๆ ที่มีความสําคัญ และจําเปนตองนําออกเผยแพรเพื่อประโยชนในราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๑) งานจัดทํารายงานประจําปและวารสารของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

๙๑
๒.๒๒) งานจัดทําเอกสารคูมือหรือตําราทางวิชาการหรือสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรใหขาราชการตํารวจ
๒.๒๓) งานแจกจายและเผยแพรเอกสารทางวิชาการใหหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานระเบียบการตํารวจ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานราง ปรับปรุงแกไขระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ซึ่งไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ
๓.๓) งานตรวจพิจารณารางระเบียบที่หนวยงานตาง ๆ เสนอสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๔) งานพิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาในขอระเบียบของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ
๓.๕) งานออกเลขคําสั่งและระเบียบการตํารวจของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมตนฉบับเรียงตามลําดับ เลขที่ และประเภทของระเบียบและคําสั่ง ตลอดจน
สงสําเนาระเบียบการตํารวจใหกลุมงานวิชาการนําออกเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๖) งานเก็บรวบรวมระเบียบการตํารวจที่บังคับใชทั่วไป หรือบังคับใช
เฉพาะหนวยงาน ใหหองสมุดกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา และเผยแพร
๓.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานกฎหมาย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานยกรางและแกไขกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบ ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่ไมไดเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
๔.๓) งานตรวจพิจารณารางกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบ ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่หนวยงานตาง ๆ เสนอมาใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณา
๔.๔) งานพิจารณาใหความเห็นรางพระราชบัญญัติที่สวนราชการตาง ๆ
เสนอขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพจิ ารณามีความเห็นประกอบการดําเนินการ ซึ่งไมไดเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
๔.๕) งานพิจารณาวินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งหนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมไดเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ

๙๒
๔.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานสัญญา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) งานตรวจพิจารณารางสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่หนวยงานตาง ๆ เสนอมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๓) งานพิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา
การยกเลิก การตออายุสัญญา และอื่น ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่หนวยงานตาง ๆ
หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๔) งานตรวจพิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับตีความรางเงื่อนไข ใบแจง
ความสอบราคาหรือประกวดราคา การคิดคาปรับหรือคาเสียหาย และวิธีปฏิบัติใหถูกตองในสัญญาที่มีปญหา
ที่หนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๕) งานพิจารณาใหความเห็นปญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ในสวนที่เกีย่ วเนื่องกับสัญญาที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) กลุมงานพัฒนากฎหมาย มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) งานนโยบาย และประสานการปฏิบัติดานการพัฒนากฎหมายตาม
นโยบายรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๓) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะหกฎหมายและระเบียบ เพือ่ เสนอ
ใหมีการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจ และการลดขั้นตอนการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
๖.๔) การเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุง
หรือแกไขกฎหมายเพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนากฎหมาย การจัดทําแผนพัฒนากฎหมายและการจัดทํา
แผนนิติบัญญัติในสวนที่เกีย่ วของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๕) งานรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่สําคัญและเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อเผยแพรแกหนวยงานตาง ๆ
๖.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) กลุมงานประสานงานรัฐสภา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๗.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๗.๒) การประสานการปฏิบัติระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับรัฐสภา
๗.๓) งานตอบกระทูถามและญัตติตาง ๆ

๙๓
๗.๔) งานกรรมาธิการตาง ๆ ของรัฐสภา
๗.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๘) ฝายหองสมุด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานหองสมุดกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๘.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๘.๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับกิจการหองสมุดกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๘.๓) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองคดีอาญา ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลัง
พลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๙๔
๒) – ๕) กลุม งานตรวจสอบสํานวน ๑ – ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ – ๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณของกลุมงานตรวจสอบ
สํานวน ๑ – ๔
๒.๒ – ๕.๒) ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงาน
อัยการเสนอมายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณามีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๔๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ ที่ไดรับมาจากพนักงานอัยการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๓ – ๕.๓) งานตรวจพิจารณาสํานวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรและคดีความผิดที่อยูในอํานาจการสั่งคดีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ที่พนักงาน
สอบสวนเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีความเห็นในการสั่งคดี
๒.๔ – ๕.๔) งานพิจารณาขอหารือปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคดีอาญา ซึ่งหารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๕ – ๕.๕) งานพิจารณารางและปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคดีอาญา และการลดขั้นตอนการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน
๒.๖ – ๕.๖) งานแตงตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีสําคัญหรือ
คดีเกี่ยวพันในหลายทองที่
๒.๗ – ๕.๗) งานพิจารณากรณีพนักงานสอบสวนจากสวนกลาง
เขารวมทําการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทองที่
๒.๘ – ๕.๘) งานพิจารณากรณีพนักงานสอบสวนจากสวนกลาง
เขาสอบสวนคดีอาญาฝายเดียว
๒.๙ – ๕.๙) งานรายงานกรณีคดีที่ฝายปกครองเขาควบคุมการ
สอบสวนคดีอาญา
๒.๑๐ – ๕.๑๐) งานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีสวนราชการตาง ๆ
ขออนุมัติทําการสอบสวนคดีอาญา
๒.๑๑ – ๕.๑๑) งานการรายงานตนกรณีขาราชการตํารวจตองหา
คดีอาญา หรือการรายงานเหตุการณเกี่ยวกับคดีอาญา กรณีขาราชการกระทรวง ทบวง กรมอื่น หรือพนักงาน
องคการรัฐวิสาหกิจตองหาคดีอาญา
๒.๑๒ – ๕.๑๒) งานประสานงานขอพนักงานอัยการเปนทนายแกตาง
คดีอาญา

๙๕
๒.๑๓ – ๕.๑๓) งานการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีขาราชการทหารและตํารวจพิพาทกัน
๒.๑๔ – ๕.๑๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับหมายอาญาของศาล
๒.๑๕ – ๕.๑๕) งานการรายงานกรณีขาราชการทหารถูกกลาวหาวา
กระทําผิดอาญา ซึ่งไมใชความผิดลหุโทษ
๒.๑๖ – ๕.๑๖) งานตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาเสนอกรณี
หนวยงานที่มหี นาที่สอบสวนขออนุมัติทําการสอบสวนคดีอาญา
๒.๑๗ – ๕.๑๗) งานการประสานงานการคุมครองพยานในคดีอาญา
๒.๑๘ – ๕.๑๘) งานเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
๒.๑๙ – ๕.๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) กลุมงานผูเชี่ยวชาญคดีอาญา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณของกลุมงานผูเชี่ยวชาญคดีอาญา
๖.๒) ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงานอัยการเสนอ
มายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณามีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ ที่ไดรับมาจากพนักงานอัยการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖.๓) ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงานอัยการเสนอ
มายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณามีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๖ ที่ไดรับมาจากพนักงานอัยการและเปนคดีทมี่ ีลักษณะการกระทําผิดที่มคี วามซับซอนตองใชวิธีการ
สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ หรือมีการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนองคกร
อาชญากรรม หรือคดีที่มีมูลเหตุนาเชื่อวาเปนเหตุใหรัฐขาดรายไดเปนมูลคาจํานวนมาก หรือเปนคดีอาญา
ที่สําคัญตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖.๔) วิเคราะห วิจยั ปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาทีต่ ํารวจ ที่เกีย่ วของกับการสอบสวนคดีอาญาและการอํานวยความยุติธรรมในภารกิจของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนและเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับ
การจับกุม สืบสวนสอบสวนคดีอาญา และรวบรวมความเห็นแยง และขอบกพรองของพนักงานสอบสวน
๖.๕) วิเคราะห วิจยั ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญา การสงผูรายขามแดน
การคุมครองสิทธิมนุษยชน และกฎหมายอื่น เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทางวิชาการ

๙๖
๖.๖) จัดเตรียมขอมูลสําหรับผูบังคับบัญชาเพื่อเขารวมประชุมระหวาง
หนวยงาน หรือดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๖.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองคดีปกครองและคดีแพง ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลัง
พลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุมงานคดีปกครอง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) การพิจารณาและวินจิ ฉัยสํานวนคดีปกครอง
๒.๓) ดําเนินการฟองหรือแกคําฟอง อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ศาลปกครอง

๙๗
๒.๔) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลปกครอง ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง กรณีสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนผูฟองคดี หรือผูถูกฟองคดี
๒.๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติในกรณีที่หนวยงานในสังกัด
หรือเจาหนาทีใ่ นสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติถูกฟองคดี อันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวกับการกระทําละเมิดทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
๒.๖) การพิจารณาอุทธรณคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทน
๒.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานคดีแพง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) การตรวจและพิจารณาสํานวนคดีแพงและคดีลมละลาย
การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีแพงและคดีลมละลาย ตลอดจน
การอุทธรณหรือฎีกา
๓.๓) การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวาดวยลมละลาย
๓.๔) การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่
๓.๕) การพิจารณาอุทธรณคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทน
๓.๖) การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
๓.๗) การดําเนินการกรณีขาราชการตํารวจตองหาคดีแพงหรือ
คดีลมละลายตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกีย่ วกับคดี
๓.๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานที่ปรึกษา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) การพิจารณาใหคําปรึกษาและตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย หรือ
ปญหาอันเนื่องมาจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการใด ๆ
๔.๓) เสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคดีปกครอง คดีแพง และคดีลมละลาย

๙๘
๔.๔) ดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธกี ารยึด อายัด และ
การขายทอดตลาดตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
๔.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) สถาบันสงเสริมงานสอบสวน ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและการบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑o) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุมงานสงเสริมงานสอบสวน ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทําทะเบียนและประวัติของพนักงานสอบสวน การกําหนดคุณสมบัติและการประเมินพนักงาน
สอบสวนเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงและเขารับการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวน การควบคุมจรรยาบรรณและพิจารณาขอรองเรียนพนักงานสอบสวน งานคณะอนุกรรมการ
สงเสริมงานสอบสวนฝายทะเบียนและจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๙๙
๒.๒) งานจัดทํา จัดเก็บรักษาและบันทึกขอมูลทะเบียนประวัตขิ อง
พนักงานสอบสวนทุกระดับ
๒.๓) งานจัดเก็บขอมูลการออก การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสอบสวน
๒.๔) งานการตรวจสอบและรับรองประวัติพนักงานสอบสวน และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน
๒.๕) งานการคนควา วิเคราะห และออกแบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บ
ประวัติพนักงานสอบสวน
๒.๖) งานบริการตรวจสอบขอมูลของพนักงานสอบสวนทุกระดับ
๒.๗) งานการกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑและการประเมินพนักงาน
สอบสวนเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงและเขารับการฝกอบรม
๒.๘) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของพนักงาน
สอบสวน
๒.๙) งานการกําหนดหลักเกณฑการออก การพักใชและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน
๒.๑๐) งานขอและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน ตลอดจน
การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน
๒.๑๑) งานควบคุมจรรยาบรรณและพิจารณาขอรองเรียนพนักงาน
สอบสวน
๒.๑๒) งานกําหนดมาตรการและการดําเนินการกรณีพนักงานสอบสวน
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
๒.๑๓) งานติดตาม ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการควบคุม
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
๒.๑๔) งานอนุกรรมการสงเสริมงานสอบสวนฝายทะเบียนและ
จรรยาบรรณ
๒.๑๕) งานตรวจขาวหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห วารสาร จุลสาร
รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานสอบสวน หรือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนทีป่ ระพฤติผิด
จรรยาบรรณ
๒.๑๖) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานสงเสริมงานสอบสวน ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การใหการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจในสายงานสอบสวน และพัฒนาระบบการฝกอบรม และเปน
ศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการศึกษาและฝกอบรมกับหนวยงานที่มีหนาที่เกีย่ วของกับงานสอบสวน

๑๐๐

๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานจัดการตามหลักสูตรและกระบวนวิชา รวมทั้งจัดการฝกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๓.๓) งานจัดการตามหลักสูตรและกระบวนวิชาเปนหลักสูตรกลาง
สําหรับการฝกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพงานและเพิ่มวิทยฐานะพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๔) งานสรรหา คัดเลือก ติดตอ ประสานงาน เพื่อเชิญวิทยากรสอนใน
หลักสูตรที่รับผิดชอบจัดการฝกอบรม
๓.๕) งานรวบรวมหลักสูตรขอบเขตและรายละเอียดของวิชาตาง ๆ
รวมทั้งขอมูลของวิทยากรในหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ
๓.๖) งานวัดผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
๓.๗) งานจัดทําคําสัง่ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของจําเปนในการจัดการ
ฝกอบรม การวัดผล การประเมินผล รวมตลอดถึงการดําเนินการและประสานการปฏิบัติงานกับหนวยตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในฐานะเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เชน
๓.๗.๑) การแจงหนวยที่เกี่ยวของใหสงรายชื่อผูเขารับการ
ฝกอบรม
๓.๗.๒) งานจัดทําปฏิทินหรือแผนการฝกอบรม ตารางการ
ฝกอบรม ตารางสอบ และคูมือการฝกอบรมในสวนที่รับผิดชอบ
๓.๗.๓) งานเก็บรวบรวมและแจงผลการฝกอบรมของผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ แกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ การขออนุมัตอิ อกใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมาย
แสดงคุณวุฒิ
๓.๗.๔) รวบรวมเก็บรักษาระเบียบและหลักฐานการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ ในความรับผิดชอบ
๓.๘) งานจัดการศึกษาดูงานตามหลักสูตรที่กําหนด
๓.๙) งานสํารวจและวิเคราะหความตองการดานอุปกรณสื่อการศึกษา
ตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม
๓.๑๐) งานประสานกับวิทยากร สถานศึกษา และหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนา การผลิตสื่อการเรียนการสอน การใชอุปกรณการศึกษาอบรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย
๓.๑๑) งานใหบริการอุปกรณและสื่อการศึกษาตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม

๑๐๑
๓.๑๒) งานเก็บ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ
และวัสดุ อุปกรณทุกชนิดที่ใชในการฝกอบรม ตลอดจนหองเรียน
๓.๑๓) งานตรวจสอบ จัดพิมพ และจัดทําโรเนียวคําสอน ตํารา และ
เอกสารประกอบการศึกษาสําหรับกระบวนวิชาตาง ๆ
๓.๑๔) งานจัดทําเขารูปเลมเพื่อรวบรวมเอกสารคําสอน ตํารา และอุปกรณ
ประกอบการศึกษาสําหรับกระบวนวิชาตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู
๓.๑๕) งานเก็บ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องพิมพ
เครื่องโรเนียว เครื่องเรียงเอกสาร และวัสดุ ครุภัณฑอื่น ๆ ที่ใชในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ
๓.๑๖) งานควบคุม เก็บรักษา และแจกจายเอกสารคําสอน ตํารา หรือ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
๓.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) กลุมงานวิชาการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานวิเคราะห วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับระบบการศึกษา
หลักสูตรและกระบวนวิชาตาง ๆ ในการฝกอบรม
๔.๓) งานจัดระบบการศึกษาและควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อใหมีความสัมพันธและสอดคลองกันทั้งระบบของการพัฒนาองคความรู
ใหแกพนักงานสอบสวนทุกระดับ
๔.๔) งานจัดทําและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนพนักงาน
สอบสวนแตละระดับ
๔.๕) งานรวบรวม เผยแพรผลงานการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
การศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรมที่เปนประโยชนตอ สถาบันสงเสริมงานสอบสวน
๔.๖) งานศึกษา คนควา รวบรวม และจัดเก็บผลงานทางวิชาการ สถิติ
คดีสําคัญที่สมควรเปนกรณีศกึ ษาและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานสอบสวนใหเปนหมวดหมูงายตอการสืบคน
๔.๗) งานเปนศูนยกลางงานวิชาการดานการสอบสวนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๔.๘) งานบริการขอมูลทางวิชาการงานสอบสวน
๔.๙) งานประสานงานทางวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๑๐) งานศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรกฎหมาย
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๔.๑๑) งานจัดทําวารสาร จุลสาร สารสัมพันธ หรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อเผยแพรเกีย่ วกับความรูทางวิชาการ สถิติ ผลงาน และสาระความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน

๑๐๒
๔.๑๒) งานตอบขอหารือเกี่ยวกับปญหาทางวิชาการงานสอบสวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในงานสอบสวนทีพ่ นักงานสอบสวน หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนประสานขอความรวมมือหรือมีขอหารือมา
๔.๑๓) งานรวบรวม จัดทํา และจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติผทู รงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความชํานาญงานดานกฎหมายและการสอบสวน เพื่อการประสานงานทางวิชาการที่เปนประโยชน
ตอพนักงานสอบสวนและชวยเหลือในการตอบขอหารือ
๔.๑๔) งานจัดเก็บคําถาม คําตอบ ขอหารือ และขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตองานสอบสวนใหเปนหมวดหมูงายตอการสืบคนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
๔.๑๕) งานจัดการประชุม สัมมนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
สอบสวน
๔.๑๖) งานคณะอนุกรรมการสงเสริมงานสอบสวนฝายวิชาการ
๔.๑๗) งานทําหนาทีฝ่ ายเลขานุการในการประชุม สัมมนา
๔.๑๘) งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด ตลอดจนการบํารุงรักษา
๔.๑๙) งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการดวยระบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
๔.๒๐) งานบริการยืม – คืน และคนหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และ
สื่อตาง ๆ ดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒๑) งานพัฒนาระบบการดําเนินการหองสมุดใหมีความทันสมัย
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
๔.๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานวิชาการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) งานติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา คนควาขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของเพือ่ นําไปสูการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนางานสอบสวนใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสถานการณและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕.๓) งานคณะกรรมการสงเสริมงานสอบสวน
๕.๔) งานประชุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมงานสอบสวน
๕.๕) งานประสานงานหนวยตาง ๆ เพื่อจัดเตรียมขอมูลและผลิตเอกสาร
ประกอบการประชุม
๕.๖) งานจัดการประชุม จัดทํารายงานการประชุม แจงมติ/ขอสั่งการ
ใหหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบ และดําเนินการติดตามผลการดําเนินการของหนวยตาง ๆ เพื่อรายงานให
ที่ประชุมทราบ

๑๐๓
๕.๗) งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และติดตามประเมินผล ตลอดจน
สํารวจความคิดเห็นตามหลักวิชาการ เพื่อการพัฒนางานสอบสวน
๕.๘) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวน โดยมีตัวชี้วดั ที่เปนรูปธรรมนาเชื่อถือตามหลักวิชาการและเปนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
๕.๙) งานศึกษา คนควา ระบบงานสอบสวนจากนานาอารยประเทศ
ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล แนวคิด แนวทาง
ดําเนินการที่จะนําการพัฒนางานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปสูความเปนสากลและสอดคลองกับ
ระบบงานอํานวยความยุติธรรมของประเทศไทย
๕.๑๐) งานติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา คนควาขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพือ่ นําไปสูการกําหนดมาตรฐานงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๑๑) งานพิจารณากําหนดหลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
มาตรฐานงานสอบสวนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๑๒) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานงานสอบสวนของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๑๓) งานปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานสอบสวนใหสูงขึ้น
๕.๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) สวนตรวจสอบสํานวนคดีอทุ ธรณและฎีกา ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม

๑๐๔
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ โดยตรวจพิจารณาสํานวนที่
พนักงานอัยการมีความเห็นไมอุทธรณเสนอมายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณามีความเห็นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ ที่ไดรับมาจากพนักงานอัยการ
๒.๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานตรวจสอบสํานวนคดีฎกี า โดยตรวจพิจารณาสํานวนที่
พนักงานอัยการมีความเห็นไมฎีกาเสนอมายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณามีความเห็นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ ที่ไดรับมาจากพนักงานอัยการ
๓.๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๐๕
(ฉ) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ แบงเปนดังนี้
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง

๑๐๖
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการ เพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายการประชุม ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุม ก.ตร. การจัดทํารายงานการประชุม
ก.ตร. การแจงมติ ก.ตร. การจัดเก็บรักษาสรรพเอกสารที่เกี่ยวกับงานประชุม และงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการประชุมของ ก.ตร.
๒.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม การจัดทํารายงานการประชุม การแจงมติ การจัดเก็บรักษา
สรรพเอกสารที่เกี่ยวกับงานประชุม และงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับกระบวนการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร.
เกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม
๒.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเลือก ก.ตร. ผูทรงคุณวุฒิ
๒.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ อนุกรรมการ ก.ตร. คณะตาง ๆ
๒.๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติตามมติ ก.ตร. และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่ วกับการสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม
๒.๗) รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ
ตลอดจนมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่ วกับการสงเสริม
จริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับเรือ่ งดังกลาว ใหมีความทันสมัยและใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ

๑๐๗
๒.๘) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๒.๙) งานที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๒.๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายการประชุม ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ การจัดทํารายงานการประชุม
การแจงมติ การจัดเก็บรักษาสรรพเอกสารที่เกีย่ วกับงานประชุม และงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับกระบวนการ
ประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. ดังกลาว
๓.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบ
๓.๔) รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ
ตลอดจนมติอนุกรรมการ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ
๓.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๓.๖) งานที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๓.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายตรวจสอบงานบุคคล ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ดําเนินการตรวจสอบคําสั่งที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล
ยกเวนคําสั่งที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งขาราชการตํารวจ คําสั่งเรื่องการดําเนินการทางวินยั การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
๔.๓) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ การกําหนดตําแหนงและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตําแหนง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตําแหนง การกําหนดเงินประจําตําแหนง เงินเพิม่ สําหรับตําแหนงที่ประจํา
อยูในตางประเทศ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ยกเวนเรื่อง
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การบรรจุ การบรรจุกลับ การแตงตั้ง การโอน การเลื่อนขั้นและอัตรา
เงินเดือนขาราชการตํารวจ และการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิตาง ๆ

๑๐๘
๔.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๔.๕) งานที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๔.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) ฝายตรวจสอบงานบุคคล ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) ดําเนินการตรวจสอบคําสั่งที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งขาราชการ
ตํารวจ
๕.๓) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ การบรรจุ การบรรจุกลับ การแตงตั้ง การโอน การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ และการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิตาง ๆ
๕.๔) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
นโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การพัฒนางาน
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจ
๕.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๕.๖) งานที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๕.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายทะเบียนประวัติ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับทะเบียนประวัตแิ ละการควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการตํารวจตามระเบียบ ก.ตร.
๖.๓) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับการแกไข
วัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการตํารวจ
๖.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๖.๕) งานที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๖.๖) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) ฝายนิติการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๗.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๗.๒) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในเรื่องปญหาขอกฎหมาย
การออก การแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกในสวนที่ไมจําเปนของกฎหมาย กฎ ก.ตร. ตลอดจนระเบียบ

๑๐๙
ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ มติ ที่ออกโดย ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. รวมทั้งนโยบายและมาตรฐาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ
๗.๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา ในประเด็นปญหาขอขัดของในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ก.ตร. ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมติที่ออกโดย ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๗.๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
ดําเนินการเกีย่ วกับกระบวนการคดีปกครอง รวมทัง้ ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.
๗.๕) รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และบทความ
ทางวิชาการตาง ๆ ในดานการบริหารงานบุคคลที่สําคัญและเกี่ยวของกับ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.
๗.๖) งานที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๗.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองมาตรฐานวินัย ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
๑.๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานขอมูลขาวสาร
๑.๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินยั การจัดทํารายงานการประชุม การแจงมติ และงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
การประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. ดังกลาว

๑๑๐
๑.๑๖) รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ
ตลอดจนมติ ก.ตร. และมติอนุกรรมการ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล
ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ
๑.๑๗) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) – ๓) กลุมงานพิจารณา ๑ – ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) – ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) – ๓.๒) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในเรื่องการรายงานการดําเนินการทางวินยั ของขาราชการตํารวจ และการรายงานการ
ดําเนินการเกีย่ วกับการใหขาราชการตํารวจออกจากราชการ
๒.๓) – ๓.๓) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ มติ และการกําหนด
นโยบายและมาตรฐานในการดําเนินการทางวินยั
๒.๔) – ๓.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจ
ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําสวนราชการ
๒.๕) – ๓.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร.
หรืออนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนที่เกีย่ วของกับการดําเนินการทางวินัย และการใหขา ราชการตํารวจออกจาก
ราชการ
๒.๖) – ๓.๖) งานอื่น ๆ ที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.
มอบหมาย
๒.๗) – ๓.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองอุทธรณ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั

๑๑๑
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพร ขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
๑.๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การอุทธรณ การจัดทํารายงานการประชุม การแจงมติ และงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการการประชุม
อนุกรรมการ ก.ตร. ดังกลาว
๑.๑๕) รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ
ตลอดจนมติ ก.ตร. และมติอนุกรรมการ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการอุทธรณ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ
๑.๑๖) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๘) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) กลุมงานพิจารณา ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่ วกับการอุทธรณ และงานอืน่ ที่เกีย่ วเนื่อง โดยรับผิดชอบหนวยงานหลักในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓) ดําเนินการและประสานคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนทีเ่ กี่ยวกับการอุทธรณ
๒.๔) งานอื่น ๆ ที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย

๑๑๒
๒.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) กลุมงานพิจารณา ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่ วกับการอุทธรณ และงานอืน่ ที่เกีย่ วเนื่อง โดยรับผิดชอบหนวยอื่น ๆ นอกเหนือจาก
หนวยงานหลักในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓) ดําเนินการและประสานคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนทีเ่ กี่ยวกับการอุทธรณ
๓.๔) งานอืน่ ๆ ที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย
๓.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองรองทุกข ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
๑.๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับ
การรองทุกข การจัดทํารายงานการประชุม การแจงมติ และงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
การประชุมอนุกรรมการ ก.ตร. ดังกลาว
๑.๑๕) รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ
ตลอดจนมติ ก.ตร. และมติอนุกรรมการ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการรองทุกข รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ

๑๑๓
๑.๑๖) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๘) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) – ๓) กลุมงานพิจารณา ๑ – ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) – ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) – ๓.๒) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ
ก.ตร. ในเรื่องรองทุกขของขาราชการตํารวจ
๒.๓) – ๓.๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ
ก.ตร. เกี่ยวกับการออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ มติ และการกําหนดนโยบายและ
มาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับการรองทุกขของขาราชการตํารวจ
๒.๔) – ๓.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร.
หรืออนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนที่เกีย่ วของกับการรองทุกขของขาราชการตํารวจ
๒.๕) – ๓.๕) งานอื่น ๆ ที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.
มอบหมาย
๒.๖) – ๓.๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๑๔
(ช) สํานักงานจเรตํารวจ แบงเปนดังนี้
(๑) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานการประชุม งานสวัสดิการ งานกําลังพล งานประวัติ งานคดีและวินัย
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานจเรตํารวจ และกองบังคับการอํานวยการ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของฝายธุรการและกําลังพล และกองบังคับการอํานวยการ ของสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามทีก่ องบังคับการอํานวยการหรือ
สํานักงานจเรตํารวจ จัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีทมี่ ีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๑.๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัย
สถานที่ราชการของกองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของฝายธุรการและกําลังพล
กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานจเรตํารวจใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
๑.๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๑.๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานไปรษณีย
๑.๘) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสวัสดิการขาราชการตํารวจและการ
สงเคราะหแกครอบครัวขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๑.๙) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดาน
การศึกษา ไดแก การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๑.๑๐) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๑.๑๑) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงิน
กองกลางอุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ
เพื่อเสนอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกบั ขาราชการ
ตํารวจทุกหนวยงานในสังกัด
๑.๑๓) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ

๑๑๕
๑.๑๔) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณา
ตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๑.๑๕) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนง
ตาง ๆ
๑.๑๖) จัดทําแผนและเตรียมการเกีย่ วกับกําลังพลใหเหมาะสมและเพียงพอ
กับงานในความรับผิดชอบของสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๑๗) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจและลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑.๑๘) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่
รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง
ตามความเปนจริง กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลง
อัตรา
๑.๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอก
เขารับราชการในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ
ตํารวจ
๑.๒๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
จเรตํารวจสํารองราชการ
๑.๒๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการให
ออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินัย
๑.๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑.๒๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๑.๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอเลื่อนขัน้
และอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๑.๒๗) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจประจําเดือน

๑๑๖
๑.๒๘) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จ
ความชอบประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๑.๒๙) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติขาราชการตํารวจ รวมทัง้ ตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิม่ เติม การลงประวัติความดี
ความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่ กีย่ วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ
สํานักงานจเรตํารวจ และหนวยงานที่เกีย่ วของ
๑.๓๐) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลัง
พลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑.๓๑) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภท
ตาง ๆ และบัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานจเรตํารวจ
๑.๓๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ
และลูกจางที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๑.๓๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออก
ประทวนยศ และการเรียกคืน
๑.๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับโครงการเบิกจายตรงเกี่ยวกับสวัสดิการ
คารักษาพยาบาล
๑.๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับกรณีที่มีผรู องเรียนหรือกลาวหาขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบังคับการอํานวยการและสํานักงานจเรตํารวจวากระทําผิด
จรรยาบรรณ วินัย และทางอาญา
๑.๓๖) จัดเก็บหนังสือ คําสั่ง เอกสาร ขอบังคับ และสถิติเกี่ยวกับการ
ลงโทษและความผิดของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๓๗) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการ
ที่เหมาะสมในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
สํานักงานจเรตํารวจ ใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ
๑.๓๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจาก
ราชการไวกอนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัดกองบังคับการอํานวยการและ

๑๑๗
สํานักงานจเรตํารวจที่กระทําผิดวินยั อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทาง
อาญา ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๑.๓๙) ดําเนินการวางแผน และกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนและคําสั่งเพื่อสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๔๐) ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูลตาง ๆ ใหมีความทันสมัย และใชสนับสนุนงานรับเรื่องราวรองทุกข งานสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง งานตรวจราชการ ตลอดจนงานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔๑) ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล และสําหรับ
ผูที่จะเขามาใชหรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได
๑.๔๒) ดําเนินการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยตาง ๆ ของ
สํานักงานจเรตํารวจ และหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๔๓) ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกขทาง
เว็บไซต เพื่อสนับสนุนงานฝายรับเรื่องราวรองทุกขและหนวยตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ
๑.๔๔) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือ
ยายเขามาใหม ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๑.๔๕) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
๑.๔๖) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด
ไวเปนการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
สั่งการใหหนวยงานใดเปนผูร ับผิดชอบ
๑.๔๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร
งานแผนงาน งานตัวชี้วัด งานงบประมาณ และงานศึกษาอบรม ของสํานักงานจเรตํารวจ และกองบังคับการ
อํานวยการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของฝายยุทธศาสตร
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวกับสํานักงานจเรตํารวจและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมาย

๑๑๘
๒.๔) งานพิจารณาศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานจเรตํารวจ
๒.๕) ดําเนินการรวบรวมขอมูล แยกประเภทขอมูลการตรวจราชการ
ใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได
๒.๖) งานประสานงานกับหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขอทราบขอมูล
๒.๗) งานตรวจสอบความถูกตอง และศึกษาวิเคราะหขอมูลการตรวจ
ราชการ
๒.๘) งานติดตามประสานการปฏิบัติกับหนวยทีเ่ กี่ยวของจนกวาเรื่องยุติ
๒.๙) งานวางแผนการตรวจราชการ
๒.๑๐) งานดําเนินการตามตัวชี้วดั ตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมายใหสํานักงานจเรตํารวจรับผิดชอบ
๒.๑๑) ดําเนินการวางแผนในการกําหนดหลักสูตร และวิธีการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจและหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๒) ดําเนินการจัดทําหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม สัมมนา
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ
๒.๑๓) งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
จเรตํารวจใหมคี ุณภาพ ตามหลักสูตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๔) จัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงาน
จเรตํารวจ
๒.๑๕) ดําเนินการใหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางใน
สํานักงานจเรตํารวจไดมีโอกาสไปศึกษาตอ ณ สถาบันศึกษาทั้งภายในและตางประเทศตามความเหมาะสม
และจําเปน
๒.๑๖) งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๒.๑๗) งานบริหารงบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจําปใหกับ
หนวยตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ
๒.๑๘) งานควบคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของสํานักงานจเรตํารวจใหเกิดความถูกตองและใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๙) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรม ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๒.๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณ
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

๑๑๙
๒.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ ตลอดจนงานพลาธิการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของฝายสงกําลังบํารุง
๓.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับดานเอกสารการเบิกจายเงินทุกประเภท
๓.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือ
สวัสดิการการเงิน
๓.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานตรวจสอบเอกสารการรับ – จายเงิน
ทุกประเภท
๓.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรับ – จายเงินทุกประเภท
๓.๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเก็บรักษาและนําเงินสงกองการเงินหรือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๓.๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบัญชีของสํานักงานจเรตํารวจ
๓.๘) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๓.๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง
เงินหมวดคาตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางใน
สํานักงานจเรตํารวจ
๓.๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๓.๑๑) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๓.๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานจเรตํารวจ (กรณีขอถือจายเพิม่ เติม)
๓.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย
และการแจงรายการหักภาษีตอ กรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจางในสํานักงานจเรตํารวจ
๓.๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลทางดานการเงินในระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๓.๑๕) ดําเนินการขอกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ
เหลื่อมป
๓.๑๖) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานจเรตํารวจ

๑๒๐
๓.๑๗) งานจัดหา ควบคุม เบิกจาย จําหนายพัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งของ
หลวงตาง ๆ
๓.๑๘) งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
๓.๑๙) งานควบคุม ดูแล การใช การซอม และบํารุงสิ่งของหลวงตาง ๆ
รวมทั้งยานพาหนะใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติเสมอ
๓.๒๐) งานพลาธิการ ยานพาหนะ ขนสง และสื่อสาร
๓.๒๑) งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิ านพาหนะ
๓.๒๒) งานการใชอาคารและสถานที่
๓.๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายติดตามประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจยั และ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร แผนงาน โครงการตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของฝายติดตามประเมินผล
๔.๒) รวบรวมขอมูล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหนวย
ตาง ๆ ตามยุทธศาสตร แผนงาน นโยบาย และโครงการตาง ๆ ที่สํานักงานจเรตํารวจกําหนด และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติสั่งการ
๔.๓) รวบรวมขอมูล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานจเรตํารวจ เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบและ
พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมตอไป
๔.๔) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลแผนยุทธศาสตร เพื่อนําไป
เสนอแนะผูบังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมีความเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบันอยูตลอดเวลา
๔.๕) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ เพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา
สั่งการ
๔.๖) สรุปสภาพปญหาในลักษณะภาพรวมเพื่อทราบความกาวหนา
ความสําเร็จ ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ตามแผนงาน และ
ตามโครงการของสํานักงานจเรตํารวจ
๔.๗) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเชิงสถิติในการตรวจราชการ การสืบสวน
ขอเท็จจริง และการปฏิบัติตามแผนตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได
๔.๘) ประมวลผลและวิเคราะหเชิงวิจัยสถิติขอมูลในการตรวจราชการ
การสืบสวนขอเท็จจริง และการปฏิบัติตามแผนตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ
๔.๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๒๑
๕) ฝายรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานรับเรื่องราวรองทุกข และงานนิตกิ าร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของฝายรับเรื่องราวรองทุกข
๕.๒) งานตัดขาวหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การรองเรียนกลาวหาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.๓) งานลงทะเบียนรับและแยกเอกสาร
๕.๔) งานจัดเก็บ คนหา รวบรวมระเบียบ ขอบังคับ สําเนา คําสั่ง และสํานวน
การสอบสวนตาง ๆ
๕.๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวของกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๕.๖) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวของกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑, ๗, ๘, ๙ และศูนยปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
๕.๗) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวของกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖
๕.๘) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวของกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดหนวยงานอื่นนอกเหนือจากขอ ๕.๕) – ๕.๗)
๕.๙) ดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง ประมวล
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณา และขอเสนอแนะเพือ่ เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
๕.๑๐) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนําปญหาขอกฎหมาย ระเบียบ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานจเรตํารวจ
๕.๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ศูนยจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ใหคําปรึกษาแนะนําหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่ วกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของศูนยจริยธรรมและจรรยาบรรณ
๖.๒) ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๑๒๒
๖.๓) ดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๖.๔) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
๖.๕) ดําเนินการออกกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณใหมีความเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ
๖.๖) รวบรวมสถิติขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางที่ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได
๖.๗) ประสานกองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๖.๘) ใหศูนยจริยธรรมและจรรยาบรรณตามระเบียบนี้เปนศูนย
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๖.๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๑๑) กองตรวจราชการ ๑ – ๑๐ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการ
งานสารบรรณ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ งานสวัสดิการ งานรับเรื่องราว
รองทุกข รองเรียนของกองตรวจราชการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติ
งานเขา – ออกของกองตรวจราชการ
๑.๒) งานประชาสัมพันธ
๑.๓) งานดําเนินการจัดประชุม
๑.๔) งานประวัตแิ ละบัตรขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง
๑.๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานเลื่อนยศ
๑.๖) งานการลาและดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ
๑.๗) ดําเนินการเกีย่ วกับกรณีที่มีผรู องเรียน หรือกลาวหา
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดวากระทําผิดจรรยาบรรณ วินยั และทางอาญา
๑.๘) งานควบคุมอัตรากําลังและงานสรรหาอัตรากําลัง

๑๒๓
๑.๙) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๑.๑๐) งานบรรจุแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง
๑.๑๑) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานเลื่อนขัน้ และอัตรา
เงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑.๑๒) งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกําลังพลใหเหมาะสม
เพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองตรวจราชการ
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูล
สถานภาพกําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูล
กําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความ
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
๑.๑๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ การศึกษาอบรม และ
การประเมิน
๑.๑๕) งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน
ของกองตรวจราชการ รวมทั้งงานดานตัวชี้วัดตาง ๆ ที่สํานักงานจเรตํารวจมอบหมาย
๑.๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับดานเอกสารการเบิกจายทุกประเภทของ
กองตรวจราชการ
๑.๑๗) งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือสวัสดิการการเงิน
๑.๑๘) งานรับ – จายเงิน เก็บรักษาเงิน นําเงินสงกองการเงินและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๑.๑๙) งานจัดทําบัญชีทุกประเภท และงานงบประมาณ
๑.๒๐) งานดูแลรักษา เก็บรักษา ตรวจจาย ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ
และสิ่งของหลวง
๑.๒๑) งานดําเนินการเกี่ยวกับการใช การควบคุม และบํารุงรักษา
ยานพาหนะ
๑.๒๒) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
งานประชาสัมพันธและเผยแพร ผลการดําเนินการของกองตรวจราชการ
๑.๒๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๒๔
๒) – ๓) ฝายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ – ๒ มีหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจราชการ การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และแสวงหาขอเท็จจริงเกีย่ วกับ
เรื่องที่ไดรับการรองเรียนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางทุจริตประพฤติมิชอบ กระทําผิดวินยั
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑ – ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทํา
สถิติงานเขา – ออกของฝายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ – ๒
๒.๒ – ๓.๒) ดําเนินการตรวจราชการเกี่ยวกับงานดานการ
อํานวยการ การปองกันปราบปราม การสืบสวน การสอบสวน การบริการสังคม การจราจร และการอํานวย
ความยุติธรรมทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓ – ๓.๓) ดําเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับเรื่องที่ไดรับการรองเรียนหรือรองทุกขกลาวหาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทุจริตประพฤติมิชอบ กระทําผิดวินยั หรือกระทําผิดอื่นใด โดยมี
หลักเกณฑการสืบสวนขอเท็จจริงตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของ
๒.๔ – ๓.๔) รับฟงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจราชการ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหาแนวทางแกไขตอไป
๒.๕ – ๓.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อนึ่ง สําหรับการมอบหมายพื้นที่การตรวจราชการและหนวยรับการตรวจ
ของกองตรวจราชการ ๑ – ๑๐ ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยเปนผูพจิ ารณาตามความเหมาะสม

๑๒๕
(ซ) สํานักงานตรวจสอบภายใน แบงเปนดังนี้
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานวิชาการ บริการใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพรความรูแ ละพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ในภาพรวม
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ จากกองตรวจสอบ
ภายใน ๑ – ๓
๓) วิเคราะหขอมูลตามขอ ๒) เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต

๑๒๖
การบริหารจัดการทีด่ ี รวมทัง้ เพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกีย่ วกับการเงินหรือทรัพยสินของ
ทางราชการ
๔) กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ของกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
ตรวจสอบภายในและหนวยรับตรวจ พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของ
๕) พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบาย
ที่กําหนด
๖) งานสงเสริมและเผยแพรความรูใหแกผูตรวจสอบภายในและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจ
๗) จัดทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ ตลอดจนจัดทํารายงานขอมูลสถิติ
ที่เกี่ยวของในภาพรวม
๘) ประมวลแผนการตรวจสอบประจําปของสํานักงานตรวจสอบภายใน
เพื่อเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติอนุมัติ และสงแผนการตรวจสอบประจําปใหสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
ทราบ
๙) ประมวลรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานตรวจสอบภายในในภาพรวม เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการ และรายงาน
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของทราบ
๑๐) ประมวลรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการ และรายงานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๑๑) ประมวลรายงานผลการดําเนินการกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ทุจริตในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการ และ
รายงานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๑๒) ประมวลรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของเฉพาะกรณีที่ตองสรุปรายงานในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน เสนอผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการ และรายงานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๑๓) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และปญหาตาง ๆ
ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๑๒๗
๑๔) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองตรวจสอบภายใน ๑ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) – ๕) ฝายตรวจสอบภายใน ๑ - ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบทางการเงิน การบริหาร การปฏิบัติตามขอกําหนด การปฏิบัติตามระบบงานสารสนเทศ รวมทั้ง
การตรวจสอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงานตาง ๆ โดย

๑๒๘
ฝายตรวจสอบภายใน ๑ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๑ โรงเรียนนายรอยตํารวจ สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๒ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๒ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานจเรตํารวจ กองบินตํารวจ และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๓ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๓ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล กองการตางประเทศ และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๔ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๔ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) – ๕.๑)
งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) – ๕.๒) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ
ที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลสถิติ
๒.๓) – ๕.๓)
วิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผลการ
ประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ
ตลอดจนประเมินผลและประเมินความเสี่ยง เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
แผนการตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว
๒.๔) – ๕.๔)
กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและ
แนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ขอเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคํานึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ
๒.๕) – ๕.๕) จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป แผนการ
ตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของ
๒.๖) – ๕.๖)
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน

๑๒๙
๒.๗) – ๕.๗) ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ
สวนราชการ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
๒.๘) – ๕.๘)
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิด
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบ
การเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
๒.๙) – ๕.๙)
ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของ
หนวยรับตรวจวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส
๒.๑๐) – ๕.๑๐) ประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กาํ หนด เพื่อเสนอแนะมาตรการการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทีร่ ัดกุมและเหมาะสม
๒.๑๑) – ๕.๑๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
หนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด ตลอดจนเสนอแนะวิธกี ารหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึน้ ภายใต
การบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ
๒.๑๒) – ๕.๑๒) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง รวมถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีการกระทําทีส่ อไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น และไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป อีกทัง้ ตองขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป ใหเสนอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน (ฝายตรวจสอบพิเศษ) ดําเนินการ
ตอไป
กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีปญหาการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และหนวยรับตรวจ
ไมสามารถแกไขได ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคหรือสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
จําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิม่ เติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป และรวบรวม

๑๓๐
ปญหาในเชิงสถิติหรือเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไข ใหเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน
(ฝายตรวจสอบพิเศษและหรือกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แลวแตกรณี) ดําเนินการตอไป
๒.๑๓) – ๕.๑๓) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให
คําปรึกษาแกผบู ริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไป
ตามการสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน เพื่อทําใหการบริหารงานมีคุณภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง
๒.๑๔) – ๕.๑๔) ติดตามผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ สอบทานและสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๒.๑๕) – ๕.๑๕) ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อันจะทําใหมกี ารปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหสื่อสารถึงผูปฏิบัติใน
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง และสามารถแปลงแผนปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด
๒.๑๖) – ๕.๑๖) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด
และปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒.๑๗) – ๕.๑๗) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๘) – ๕.๑๘) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปใหกลุม งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒.๑๙) – ๕.๑๙) งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจที่อยูใ นความรับผิดชอบ
๒.๒๐) – ๕.๒๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
๒.๒๑) – ๕.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๓๑
๖) ฝายตรวจสอบพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น และการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตาง ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๔ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๖.๒) รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบและขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของของหนวยรับตรวจ
๖.๓) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๖.๔) กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยรับตรวจ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอเสนอแนะหรือ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและหนวยรับตรวจ
๖.๕) จัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ
๖.๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบ สืบสวน และแสวงหาขอเท็จจริง
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
๖.๗) ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชีว้ ัดที่เหมาะสม
๖.๘) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ และวิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

๑๓๒
๖.๙) ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ
ที่กําหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม
๖.๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กาํ หนด ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดยิ่งขึ้น และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ
๖.๑๑) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็น
ความเสี่ยงที่สาํ คัญ รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบและพิจารณาสั่งการ
๖.๑๒) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสัง่ การของ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน
๖.๑๓) พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนา
หนวยรับตรวจ และผูที่เกีย่ วของ เพื่อใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบายที่กําหนด
๖.๑๔) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเกีย่ วกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และปญหา
ตาง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๑๕) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๑๖) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปให
กลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๖.๑๗) งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจที่อยูใ นความรับผิดชอบ

๑๓๓
๖.๑๘) สรุปการติดตามผลการดําเนินการกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพือ่ ประมวลรายงานการติดตามผลการดําเนินการ
ในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน
๖.๑๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
๖.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองตรวจสอบภายใน ๒ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) – ๔) ฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบทางการเงิน การบริหาร การปฏิบัติตามขอกําหนด การปฏิบัติตามระบบงานสารสนเทศ รวมทั้ง
การตรวจสอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงานตาง ๆ โดย

๑๓๔
ฝายตรวจสอบภายใน ๑ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๕ โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจที่อยูใ น
ความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๒ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๖ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานกฎหมายและคดี และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๓ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๗ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานงบประมาณและการเงิน และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) – ๔.๑)
งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) – ๔.๒) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ
ที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลสถิติ
๒.๓) – ๔.๓)
วิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผลการ
ประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ
ตลอดจนประเมินผลและประเมินความเสี่ยง เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
แผนการตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว
๒.๔) – ๔.๔)
กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและ
แนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ขอเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคํานึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ
๒.๕) – ๔.๕) จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป แผนการ
ตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของ
๒.๖) – ๔.๖)
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน
๒.๗) – ๔.๗) ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ
สวนราชการ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

๑๓๕
๒.๘) – ๔.๘)
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิด
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบ
การเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
๒.๙) – ๔.๙)
ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของ
หนวยรับตรวจวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส
๒.๑๐) – ๔.๑๐) ประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม
๒.๑๑) – ๔.๑๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
หนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด ตลอดจนเสนอแนะวิธกี ารหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึน้ ภายใตการ
บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสิน
ของทางราชการ
๒.๑๒) – ๔.๑๒) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง รวมถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีการกระทําทีส่ อไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น และไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป อีกทัง้ ตองขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป ใหเสนอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน (ฝายตรวจสอบพิเศษ) ดําเนินการ
ตอไป
กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีปญหาการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และหนวยรับตรวจ
ไมสามารถแกไขได ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคหรือสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
จําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิม่ เติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป และรวบรวม
ปญหาในเชิงสถิติหรือเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทาง

๑๓๖
ในการปรับปรุงแกไข ใหเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน
(ฝายตรวจสอบพิเศษและหรือกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แลวแตกรณี) ดําเนินการตอไป
๒.๑๓) – ๔.๑๓) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และ
ใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
เปนไปตามการสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เพื่อทําใหการบริหารงานมีคณ
ุ ภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
๒.๑๔) – ๔.๑๔) ติดตามผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ สอบทานและสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๒.๑๕) – ๔.๑๕) ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อันจะทําใหมกี ารปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหสื่อสารถึงผูปฏิบัติใน
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง และสามารถแปลงแผนปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด
๒.๑๖) – ๔.๑๖) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด
และปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒.๑๗) – ๔.๑๗) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๘) – ๔.๑๘) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปใหกลุม งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒.๑๙) – ๔.๑๙) งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจที่อยูใ นความรับผิดชอบ
๒.๒๐) – ๔.๒๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
๒.๒๑) – ๔.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๓๗
๕) ฝายตรวจสอบพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นของหนวยรับตรวจตาง ๆ และการตรวจสอบการดําเนินงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๓ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบและขอมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของของหนวยรับตรวจ
๕.๓) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้นและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๔) กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยรับตรวจ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและขอเสนอแนะหรือ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยรับตรวจ
๕.๕) จัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ
๕.๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบ สืบสวน และแสวงหาขอเท็จจริง
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของ
ผูมีสวนเกีย่ วของ
๕.๗) ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชีว้ ัดที่เหมาะสม
๕.๘) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ และวิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

๑๓๘
๕.๙) ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ
ที่กําหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม
๕.๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กาํ หนด ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดยิ่งขึ้น และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ
๕.๑๑) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็น
ความเสี่ยงที่สาํ คัญ รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบและพิจารณาสั่งการ
๕.๑๒) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสัง่ การของ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน
๕.๑๓) พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนา
หนวยรับตรวจ และผูที่เกีย่ วของ เพื่อใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบายที่กําหนด
๕.๑๔) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเกีย่ วกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และ
ปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๕.๑๕) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๖) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปให
กลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๕.๑๗) งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจที่อยูใ นความรับผิดชอบ

๑๓๙
๕.๑๘) สรุปการติดตามผลการดําเนินการกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพือ่ ประมวลรายงานการติดตามผลการดําเนินการ
ในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน
๕.๑๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
๕.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองตรวจสอบภายใน ๓ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานศึกษาอบรม
๑.๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) – ๔) ฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบทางการเงิน การบริหาร การปฏิบัติตามขอกําหนด การปฏิบัติตามระบบงานสารสนเทศ รวมทั้ง
การตรวจสอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยงานตาง ๆ โดย

๑๔๐
ฝายตรวจสอบภายใน ๑ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๘ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๒ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก ตํารวจ
ภูธรภาค ๙ ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานกําลังพล กองวินยั กองสารนิเทศ และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ๓ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก
กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) – ๔.๑)
งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) – ๔.๒) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ
ที่อยูในความรับผิดชอบ รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล ประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลสถิติ
๒.๓) – ๔.๓)
วิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผลการ
ประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ
ตลอดจนประเมินผลและประเมินความเสี่ยง เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
แผนการตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว
๒.๔) – ๔.๔)
กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและ
แนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ขอเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคํานึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ
๒.๕) – ๔.๕) จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป แผนการ
ตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของ
๒.๖) – ๔.๖)
ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน
๒.๗) – ๔.๗) ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ
สวนราชการ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

๑๔๑
๒.๘) – ๔.๘)
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิด
ความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมทั้งระบบ
การเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
๒.๙) – ๔.๙)
ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของ
หนวยรับตรวจวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส
๒.๑๐) – ๔.๑๐) ประเมินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กาํ หนด เพื่อเสนอแนะมาตรการ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม
๒.๑๑) – ๔.๑๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น
ภายใตการบริหารจัดการทีด่ ี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพยสินของทางราชการ
๒.๑๒) – ๔.๑๒) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง รวมถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีการกระทําทีส่ อไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น และไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป อีกทัง้ ตองขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป ใหเสนอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน (ฝายตรวจสอบพิเศษ) ดําเนินการ
ตอไป
กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีปญหาการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และหนวยรับตรวจ
ไมสามารถแกไขได ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคหรือสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
จําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบ เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป และรวบรวม
ปญหาในเชิงสถิติหรือเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทาง

๑๔๒
ในการปรับปรุงแกไข ใหเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/สั่งการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน
(ฝายตรวจสอบพิเศษและหรือกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แลวแตกรณี) ดําเนินการตอไป
๒.๑๓) – ๔.๑๓) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให
คําปรึกษาแกผบู ริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไป
ตามการสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน เพื่อทําใหการบริหารงานมีคุณภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง
๒.๑๔) – ๔.๑๔) ติดตามผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ สอบทานและสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
๒.๑๕) – ๔.๑๕) ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อันจะทําใหมกี ารปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหสื่อสารถึงผูปฏิบัติใน
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง และสามารถแปลงแผนปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด
๒.๑๖) – ๔.๑๖) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด
และปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒.๑๗) – ๔.๑๗) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑๘) – ๔.๑๘) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปใหกลุม งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
๒.๑๙) – ๔.๑๙) งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัตงิ านของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๒๐) – ๔.๒๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
๒.๒๑) – ๔.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๔๓
๕) ฝายตรวจสอบพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นของหนวยรับตรวจตาง ๆ และการตรวจสอบการดําเนินงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๓ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๕.๒) รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน รายงานผล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบและขอมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของของหนวยรับตรวจ
๕.๓) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๔) กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทาง
การตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและหนวยรับตรวจ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและขอเสนอแนะ
หรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและหนวยรับตรวจ
๕.๕) จัดทําแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ
๕.๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบ สืบสวน และแสวงหาขอเท็จจริง
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ
๕.๗) ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชีว้ ัดที่เหมาะสม
๕.๘) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ และวิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

๑๔๔
๕.๙) ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ
ที่กําหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม
๕.๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กาํ หนด ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดยิ่งขึ้น และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ
๕.๑๑) รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง ซึ่งรวมถึงประเด็น
ความเสี่ยงที่สาํ คัญ รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบและพิจารณาสั่งการ
๕.๑๒) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสัง่ การของ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน
๕.๑๓) พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนา
หนวยรับตรวจ และผูที่เกีย่ วของ เพื่อใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบายที่กําหนด
๕.๑๔) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเกีย่ วกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และ
ปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๕.๑๕) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๖) สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปใหกลุมงาน
พัฒนาการตรวจสอบภายใน เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
๕.๑๗) งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจที่อยูใ นความรับผิดชอบ

๑๔๕
๕.๑๘) สรุปการติดตามผลการดําเนินการกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน เพือ่ ประมวลรายงานการติดตามผลการดําเนินการ
ในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน
๕.๑๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
๕.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๔๖
๑.๒ สวนราชการทีม่ ีฐานะเทียบกองบังคับการ
(ฌ) สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานการจัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๑๕) งานการจัดสรรงบประมาณประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๑๖) งานควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) งานดําเนินการดานเอกสารการเบิกจายทุกประเภทของสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๘) งานรับ – จายเงินของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เฉพาะที่เกีย่ วกับงานในหนาที่
๑๙) งานเก็บรักษาและนําเงินสงกองการเงินหรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของกับ
สํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๔๗
๒๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
ขาวสารของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
๒๑) การแจงหนังสือเวียนดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๒๒) รับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๓) รักษาความปลอดภัยระบบขอมูลของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่
๒๔) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
๒๕) งานนําสารและพลขับในการรับ – สงหนังสือในหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒๖) งานรับ – สงหนังสือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๗) งานจัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ – สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป
ปฏิบัติตามกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๘) งานสงหนังสือราชการของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติไปยังสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ทางไปรษณีย
๒๙) งานรับ – สงหนังสือราชการระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการ
อื่นในหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
๓๐) งานออกเลขหนังสือสงออกไปภายนอก ซึ่งหนวยตาง ๆ ที่เปนเจาของเรื่อง
ดําเนินการในนามของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๑) จัดทําบัตรแสดงตนใหกับผูบ ังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานผูบังคับบัญชา รวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจาง
๓๒) การรายงานการรับ – สงมอบหนาที่การงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓๓) งานจัดหาและเบิกจายพัสดุซงึ่ ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ และสิง่ ของหลวงตาง ๆ
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๔) งานการจัดทําทะเบียนบัญชีสิ่งของหลวงของสํานักงานผูบ ังคับบัญชา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๕) งานควบคุม ดูแล การใช การซอม การเก็บและบํารุงรักษาสิ่งของหลวงตาง ๆ
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖) งานตรวจสอบพัสดุประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

๑๔๘
๓๗) งานบันทึกและแกไขระบบฐานขอมูลพัสดุของสํานักงานผูบังคับบัญชา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๘) งานควบคุมและตรวจสอบการใชหองทํางานของผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔๐) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายสารบรรณ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
และงานเลขานุการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และงานโตตอบหนังสือในสวนที่เกี่ยวกับงานบริหารและงานของจเรตํารวจแหงชาติ
ตลอดจนงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) จัดการเกี่ยวกับงานในหนาที่กรรมการตาง ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
จเรตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอื่น เทียบเทารองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการ รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ในการประชุมใหแกกรรมการดังกลาว
เพื่อเขารวมประชุมทุกครั้ง
๕) จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารการประชุม และจัดทําหนังสือ
เชิญประชุมไปยังหนวยเกีย่ วของเฉพาะงานที่ไมมีหนวยงานใดเปนเจาของเรื่อง
๖) งานเลขานุการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) งานรวบรวม ติดตาม จัดเก็บ และคนหางานของผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๘) งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติราชการในงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ งานบริหาร งานจเรตํารวจ และงานอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๙) งานโตตอบหนังสือทั่วไปของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่หนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนรองขอความรวมมือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติเฉพาะที่ไมเปนหนาที่ของหนวยงานใด
๑๐) งานโตตอบหนังสือและประมวลเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อสั่งการ
หรือเพื่อทราบตามกําหนดลักษณะงานและการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหในงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ งานบริหาร งานจเรตํารวจ และงานอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย

๑๔๙
๑๑) งานแจงการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติราชการแทน และ
การรักษาราชการแทน ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
๑๒) งานแจงหนังสือเวียนทั่ว ๆ ไป เฉพาะที่ไมเปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของหนวยงานใด
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสารบรรณ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
และงานเลขานุการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และงานโตตอบหนังสือ นอกเหนือจากงานที่อยูในความรับผิดชอบของฝายสารบรรณ ๑
โดยปฏิบัติหนาที่ตามลักษณะงานเชนเดียวกับฝายสารบรรณ ๑
(๔) ฝายบริการการประชุมและพิธีการ มีหนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับการเขาเฝาฯ งานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีตาง ๆ และบริการ
การประชุม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) งานเขาเฝาในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการตาง ๆ
๕) สนับสนุนงานพิธีพระราชทานกระบี่นกั เรียนนายรอยตํารวจ งานพิธี
พระราชทานยศ งานจัดนายตํารวจไปเขาเฝาฯ ในราชพิธีตาง ๆ
๖) การจัดนายตํารวจชั้นผูใหญไปถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ วังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๗) งานพิธีการตาง ๆ เชน
- งานพิธีรับ – สงมอบหนาที่ผบู ัญชาการตํารวจแหงชาติ
- งานพิธีมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ในวาระที่ขาราชการตํารวจเกษียณอายุ
ราชการตําแหนงผูกํากับการหรือเทียบเทาขึ้นไป
- งานตอบขอบคุณและชมเชยขาราชการตํารวจทีภ่ าคเอกชน
หรือหนวยงานภายนอกชมเชยมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
- การจัดงานวันตํารวจ
- งานเชิญผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมพิธกี ารตาง ๆ
๘) งานประสานลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกับเจาของเรื่อง เจาของพื้นที่ และ
เหลาทัพ

๑๕๐
๙) งานตอนรับและอํานวยความสะดวกกับผูบ ังคับบัญชาสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการตางๆ
๑๐) งานควบคุม ดูแล รักษาหองประชุม ตรวจดูแลความเรียบรอย ความคงอยู
หรือชํารุด ของวัสดุเครื่องใชประจําหองประชุมใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา
๑๑) งานจัดตารางการใชหองประชุมใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูบังคับบัญชา
๑๒) งานควบคุมจัดเตรียมการใชหองประชุมสํานักงานตํารวจแหงชาติตามที่
หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติขอใช
๑๓) งานประสานหนวยที่เกี่ยวของในการจัดเครื่องขยายเสียง โสตทัศนูปกรณ
การควบคุมกระแสไฟฟาและเครื่องปรับอากาศในการประชุมทุกครั้ง
๑๔) งานจัดบริการเครื่องดื่ม อาหารวาง หรืออาหารมื้อแกผูมาประชุมตามที่
ผูบังคับบัญชาสั่งการ
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานวิชาการและงานสารบรรณ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาพิจารณาและเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวกับ
งานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา
และตอบขอหารือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) ศึกษา พิจารณาปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
คําสั่งเกี่ยวกับงานสารบรรณ และกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๕) ใหคําปรึกษาและตอบขอหารือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และคําสั่งที่เกีย่ วกับงานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) งานรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๗) งานสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาอบรมเกีย่ วกับวิชางานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๘) งานสนับสนุนฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการใหกับหนวยงานที่รองขอ

๑๕๑
๙) งานจัดทําคํากลาว โอวาท ประกาศเนือ่ งในโอกาสตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทไี่ มอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด
๑๐) งานจัดทําเอกสารคูมือ หรือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อเผยแพรวชิ าการใหหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๑) งานเกีย่ วกับการทําลายเอกสารของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๒) งานกําหนดเลขประจําสวนราชการเจาของเรื่องใหกับสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาและสวนราชการ
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๕๒
(ญ) กองการตางประเทศ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานระบบการสื่อสารกับองคการตํารวจสากล งานระบบศูนยขอมูลตํารวจ
อาเซียน งานระบบบริหารจัดการขอมูลและขาวกรอง และงานศูนยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมภิ าค ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการใหความรวมมือติดตอประสานงาน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในกิจการตางประเทศของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับสํานักเลขาธิการองคการตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน รวมถึงสวนราชการหรือองคกรอื่นที่เกีย่ วของทั้งในและ
นอกประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานประสานงานและใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ และการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด

๑๕๓
๓) งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔) งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลตางชาติ กรณี
วินาศภัยและพิบัติภัย
๕) งานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ
๖) งานรับแจงการเนรเทศผูตองหาผานราชอาณาจักร
๗) งานประสานการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองสงสัย การเดินทางเขาออก
ราชอาณาจักร ขอมูลทางคดี และการรับสงขาวสารตามสายงานตํารวจสากล
๘) งานสงผูรายขามแดน
๙) งานโอนตัวนักโทษ
๑๐) งานรองเรียนและขอความชวยเหลือโดยชาวตางประเทศ
๑๑) งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ
และงานการประชุมระหวางประเทศที่เกีย่ วของ
๑๒) งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับตํารวจตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกประเทศ
๑๓) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ
๑๔) งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจ
ตางประเทศ
๑๕) งานศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบการจัดองคกรตํารวจตางประเทศ
๑๖) งานวิเคราะหขอ มูลและเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
๑๗) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๑๘) งานลามกรณีผแู ทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบังคับบัญชาระดับสูงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมภิ าค ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ใหความรวมมือติดตอประสานงาน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในกิจการตางประเทศของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกบั สํานักเลขาธิการองคการตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ออสเตรเลียและโอเชียนเนีย และอเมริกา รวมถึง
สวนราชการหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของทั้งในและนอกประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๑๕๔
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานประสานงานและใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ และการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด
๓) งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔) งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลตางชาติกรณี
วินาศภัยและพิบัติภัย
๕) งานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ
๖) งานรับแจงการเนรเทศผูตองหาผานราชอาณาจักร
๗) งานประสานการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองสงสัย การเดินทางเขาออก
ราชอาณาจักร ขอมูลทางคดี และการรับสงขาวสารตามสายงานตํารวจสากล
๘) งานสงผูรายขามแดน
๙) งานโอนตัวนักโทษ
๑๐) งานรองเรียนและขอความชวยเหลือโดยชาวตางประเทศ
๑๑) งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ
และงานการประชุมระหวางประเทศที่เกีย่ วของ
๑๒) งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับตํารวจตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกประเทศ
๑๓) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ
๑๔) งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจ
ตางประเทศ
๑๕) งานศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบการจัดองคกรตํารวจตางประเทศ
๑๖) งานวิเคราะหขอ มูลและเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
๑๗) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๑๘) งานลามกรณีผแู ทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบังคับบัญชาระดับสูงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมภิ าค ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
ใหความรวมมือติดตอประสานงาน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในกิจการตางประเทศของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกบั สํานักเลขาธิการองคการตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก สถานเอกอัครราชทูตและ

๑๕๕
สถานกงสุลประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงสวนราชการ
หรือองคกรอื่นที่เกีย่ วของทัง้ ในและนอกประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานประสานงานและใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ และการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด
๓) งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิตติ าง ๆ ที่เกี่ยวของ
๔) งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลตางชาติ กรณี
วินาศภัยและพิบัติภัย
๕) งานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ
๖) งานรับแจงการเนรเทศผูตองหาผานราชอาณาจักร
๗) งานประสานการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองสงสัย การเดินทางเขาออก
ราชอาณาจักร ขอมูลทางคดี และการรับสงขาวสารตามสายงานตํารวจสากล
๘) งานสงผูรายขามแดน
๙) งานโอนตัวนักโทษ
๑๐) งานรองเรียนและขอความชวยเหลือโดยชาวตางประเทศ
๑๑) งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ
และงานการประชุมระหวางประเทศที่เกีย่ วของ
๑๒) งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับตํารวจตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งใน
และนอกประเทศ
๑๓) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ
๑๔) งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจ
ตางประเทศ
๑๕) งานศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบการจัดองคกรตํารวจตางประเทศ
๑๖) งานวิเคราะหขอ มูลและเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
๑๗) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๑๘) งานลามกรณีผแู ทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบังคับบัญชาระดับสูงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๕๖
(๕) ฝายความรวมมือและกิจการระหวางประเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการวิเคราะห พิจารณา เสนอแนะแนวทางและทาทีของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการให
ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ รวมถึงเตรียมการฝกอบรมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทาง
ไปฝก ศึกษา อบรม หรือปฏิบัติภารกิจในตางประเทศ ติดตอและประสานงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรม
ในตางประเทศ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานทุนการศึกษา ณ ตางประเทศ
๓) งานลาศึกษา ณ ตางประเทศ
๔) งานฝกอบรม ณ ตางประเทศ
๕) งานปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ
๖) งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ
๗) งานจําหนายพัสดุที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
๘) งานความรวมมือและความชวยเหลือดานตาง ๆ กับตางประเทศ
๙) งานขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ
๑๐) งานอํานวยการ พัฒนา และเตรียมความพรอมในการจัดสงเจาหนาที่
ประสานงานกิจการตํารวจทีไ่ ปปฏิบัติภารกิจและปฏิบัตริ าชการ ณ ตางประเทศ
๑๑) งานวิเคราะหขอ มูล เสนอแนะแนวทางและทาทีของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในการใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ
๑๒) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายสนธิสัญญาและกฎหมาย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาหารือและพิจารณาเสนอแนะในการแกไขปญหาและการปฏิบัติเกี่ยวกับสนธิสัญญา กฎหมาย
ขอตกลง บันทึกความเขาใจระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนบันทึก
ความตกลงหรือเอกสารตางประเทศอื่น ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) ดําเนินการกับดานเนื้อหาสาระและขอบทที่เกี่ยวของกับสนธิสัญญา
กฎหมาย ขอตกลง บันทึกความเขาใจระหวางประเทศ ตลอดจนบันทึกความตกลงหรือเอกสารตางประเทศ
อื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) งานติดตามพันธกรณีสัญญาตาง ๆ ที่ผูกพันกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) งานประมวลผลการศึกษา วิจยั และติดตามวิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับ
แนวโนมและพัฒนาการทางกฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวของของสํานักงานตํารวจแหงชาติในกรอบของ
สหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศ

๑๕๗
๕) งานใหคําปรึกษาหรือการแสดงความเห็นและขอเสนอแนะทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของระหวางประเทศ
๖)

งานตรวจรางสัญญาลาศึกษา ลาไปฝกอบรม และไปปฏิบัติภารกิจ

ในตางประเทศ
๗) งานประสานการฟองดําเนินคดี เมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาหรือผิดสัญญา
รับทุนตาง ๆ ณ ตางประเทศ
๘) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายพิธีการและการรับรอง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับพิธกี าร ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัตทิ างการทูต การใหการรับรองการเยือนของบุคคล
สําคัญตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี ภาพลักษณทดี่ ีตอ สํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ประเทศไทย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติ
ทางการทูต
๓) อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับการ
รับรองและอํานวยความสะดวกใหแกชาวตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีจัดใหชาวตางประเทศ
เยี่ยมชมดูงานตามที่ไดรับการรองขอ
๕) ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านดานพิธีการและรับรอง
ชาวตางประเทศกับหนวยงานที่เกีย่ วของเมื่อไดรับการรองขอ
๖) ประสานงานและอํานวยการกรณีผูแทนองคกรระหวางประเทศเขาพบและ
หารือขอราชการกับผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีตอภาพลักษณที่ดีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติและประเทศไทย
๗) วางแผนดานงบประมาณ การเงิน ที่เกี่ยวของในการตอนรับและรับรอง
ชาวตางประเทศ
๘) จัดทําคํากลาวของผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรณีการตอนรับและรับรองชาวตางประเทศ
๙) รับผิดชอบดานการจัดเลีย้ งรับรองชาวตางประเทศที่เปนแขกของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รวมถึงการจัดหาของที่ระลึก

๑๕๘
๑๐) สนับสนุนและใหคําปรึกษาในงานดานพิธกี ารและการรับรอง
ชาวตางประเทศ
๑๑) รวบรวมประเด็นขอหารือ รวมถึงบันทึกและรายงานผลการเขาเยี่ยมคารวะ
และหารือขอราชการของผูแทนองคกรระหวางประเทศ ใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๒) อํานวยความสะดวกผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
๑๓) งานวางบัตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในโอกาสวันสําคัญของประเทศ
ตาง ๆ หรือเพื่อแสดงไมตรีจติ
๑๔) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานแปลและลาม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานแปลเอกสารภาษาตางประเทศที่เปนสํานวนคดี พยานหลักฐาน
ในคดีที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๓) บริหาร จัดการ และกํากับดูแลการใชหองปฏิบัติการทางภาษาและการจัด
หลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอมทางดานภาษาตางประเทศสําหรับขาราชการตํารวจทีจ่ ะไปปฏิบัติหนาที่
ในตางประเทศ และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานการใชภาษาตางประเทศใหแกขาราชการตํารวจ
๔) งานลาม กรณีผูแทนตางประเทศเขาเยีย่ มคารวะผูบังคับบัญชาระดับสูง
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมเกีย่ วของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ
๕) ตรวจรับรองเอกสารคําแปลภาษาตางประเทศที่หนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติขอความรวมมือ
๖) งานบัญญัติศัพทภาษาตางประเทศในสวนทีเ่ กี่ยวของกับงานในหนาที่
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๕๙
(ฎ) กองสารนิเทศ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝาย เฝาฟง วิเคราะห ติดตาม และรายงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานเฝาฟง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินคา วิเคราะห สรุปรายงานขาวและสถานการณ จัดทําสรุปรายงาน
ประจําวัน และรายงานขาวที่สําคัญเรงดวนใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานเฝาฟง ติดตามขาวและสถานการณจากสื่อตาง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ
สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน และแหลงขาวอื่น ๆ
๓) รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินคา วิเคราะห สรุปรายงานขาวและสถานการณ
จากสื่อตาง ๆ

๑๖๐
๔) จัดทําสรุปรายงานประจําวันและรายงานขาวที่สําคัญเรงดวนให
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกีย่ วของทราบ
๕) การจัดทําแผนคําสั่ง ตรวจสอบ ควบคุมนโยบายการสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา
๖) จัดเก็บ รวบรวมขอมูล วิเคราะหและคัดเลือกเรื่องราวตาง ๆ ขอเสนอแนะ
ระเบียบ กฎหมาย หรือเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายแก สํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งทางบวกและทางลบ
จากสื่อตาง ๆ เพื่อนําเสนอผูบ ังคับบัญชาสั่งการไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยชีแ้ จงและ
ลงขาวเผยแพรเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับประชาชน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสื่อวิทยุกระจายเสียง มีหนาที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุกระจาย
เสีย งเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกจิ กรรม ความรู ความกาวหนา และผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตและจัดรายการ และขาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๓) งานผลิตสปอต บทความ และสารคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
๔) งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสําคัญตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๕) งานถายทอดเสียง บันทึกเสียง และตัดตอทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๖) งานควบคุมและกํากับการผลิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๗) งานโฆษณาวิทยุกระจายเสียง
๘) งานประมวลขาวทางวิทยุกระจายเสียง
๙) งานเผยแพรสื่อประชาสัมพันธวิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) งานแถลงขาวและงานประสานงานสื่อวิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๑) ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง และการตรวจสอบ ประเมินผลสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๒) งานจัดเก็บ รวบรวมขาวและรายการที่ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง
๑๓) งานจัดเก็บ รวบรวมขอมูลขาวสารทั่วไปดานสื่อวิทยุกระจายเสียง
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๖๑
(๔) ฝายสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อ
วิทยุโทรทัศน โสตทัศนูปกรณ สื่อวีดิทัศน และสื่อสารสนเทศเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
ความรู ความกาวหนา และผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตและจัดรายการ และขาวทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๓) งานผลิตสปอต บทความ และสารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๔) งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสําคัญตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๕) งานผลิตสื่อวีดิทัศน โสตทัศนูปกรณ
๖) งานถายทอดสด บันทึกรายการ และตัดตอทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๗) งานควบคุมและกํากับการผลิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๘) งานเผยแพรสื่อวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๙) งานโฆษณา ประชาสัมพันธวิทยุโทรทัศน
๑๐) งานประมวลขาวทางวิทยุโทรทัศน
๑๑) งานถายภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว
๑๒) งานสื่อสารสนเทศ และควบคุมการสื่อสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส
๑๓) ปฏิบัติงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ โดยใชเครื่องมือตัดตอลําดับภาพวีดิทัศน
สําหรับการจัดทํารายการตาง ๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนและสปอตโฆษณา
๑๔) งานเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกิจ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทางสื่อวิทยุโทรทัศน
๑๕) งานแถลงขาวและงานประสานงานสื่อวิทยุโทรทัศนทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) ตรวจสอบ ประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธทางสื่อ วิทยุโทรทัศน
๑๗) งานจัดเก็บ รวบรวมขาวและรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๑๘) งานจัดเก็บ รวบรวมขอมูลขาวสารทั่วไปดานสถานีวิทยุโทรทัศนที่เกี่ยวของ
กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายสื่อสิง่ พิมพ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ
งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และงานนิทรรศการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อประชาสัมพันธ

๑๖๒
๓) งานรวบรวม วิเคราะห ประมวลขาว และคัดเลือกขาวทางสื่อสิ่งพิมพ
๔) งานจัดทําเอกสาร แผนพับ โปสเตอร แผนปลิว และแผนปาย
ประชาสัมพันธ
๕) งานออกแบบรูปเลมและปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร และอื่น ๆ
เพื่อเผยแพรกจิ กรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) งานเผยแพรชื่อหนวยงาน รายชื่อขาราชการตํารวจตําแหนงระดับสารวัตร
ขึ้นไป พรอมเบอรโทรศัพท จากขอมูลสมุดโทรศัพทสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) รวบรวมขาวสาร สารคดี บทความ และงานเขียนตาง ๆ ทีม่ ีประโยชน
ในทางวิชาการและความบันเทิงเพื่อใหทนั สมัยและทันเหตุการณในปจจุบัน
๘) รวบรวมบทประพันธ คติพจน สุนทรพจน และอื่น ๆ ที่สําคัญและนาสนใจ
๙) งานเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกิจ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทางสื่อสิ่งพิมพ
๑๐) งานแถลงขาวและงานประสานงานสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๑) ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ
๑๒) งานจัดเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหรือขอมูลขาวสารทั่วไปดานสื่อสิ่งพิมพ
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๔) เผยแพรและแจกจายขอมูลกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทางเอกสารและสิ่งพิมพ
๑๕) งานประชาสัมพันธเคลื่อนที่และการจัดนิทรรศการ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายพิพิธภัณฑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานแสวงหาและเก็บรวบรวมวัตถุของกลางหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรตํารวจ
๓) งานดูแล รักษา และอนุรักษของกลางหรือวัตถุตาง ๆ ที่เปนพิพิธภัณฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งอนุรักษและกรรมวิธีจดั เก็บวัตถุตาง ๆ
๔) การศึกษา คนควา และวิจยั เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๖๓
๕) การบันทึกขอมูล และการจัดทําทะเบียนวัตถุตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมเปน
พิพิธภัณฑของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) ดําเนินการจัดแสดงและเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับพิพิธภัณฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหกับขาราชการตํารวจและประชาชนทัว่ ไปไดรับทราบ
๗) งานวิทยากรใหความรูแกขาราชการตํารวจหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน วิวัฒนาการเกี่ยวกับอาวุธของตํารวจ ประวัติความเปนมาเครื่องแบบ
ตํารวจ วิธกี ารเก็บรักษาและนําสงเปนพิพธิ ภัณฑ เปนตน
๘) สนับสนุนเกีย่ วกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑในหนวยงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๙) เสนอแนะการปรับปรุงกฎ ระเบียบ คําสั่งทีเ่ กี่ยวกับพิพิธภัณฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๖๔
(ฏ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายตํารวจแหงชาติ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานบริการโสตทัศนูปกรณ
๑๕) งานประกอบเลี้ยง และบริการการประชุม
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช. อนุกรรมการ ก.ต.ช. หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายการประชุม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.ต.ช.
และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการ ก.ต.ช. และอนุกรรมการ ก.ต.ช.
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานการประชุม ก.ต.ช. และอนุกรรมการ ก.ต.ช.

๑๖๕
๔) ประสานงานติดตามผลการดําเนินการตามมติ ก.ต.ช. เพือ่ นําเสนอ ก.ต.ช.
๕) งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช. อนุกรรมการ ก.ต.ช. หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายนิติการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
๓) พิจารณาตอบขอหารือ ปญหาขอกฎหมายที่เกีย่ วกับระเบียบ ประกาศ
หรือมติของ ก.ต.ช.
๔) งานตรวจสอบและประสานงานเกีย่ วกับการตราพระราชกฤษฎีกา ออก
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตามอํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช.
๕) งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุง
กฎหมาย และการพัฒนางานสอบสวน
๖) งานรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะของ ก.ต.ช.
๗) งานประสานงานเกีย่ วกับการติดตามและการประเมินผลการดําเนินการ
ตามนโยบายทีอ่ ยูในความรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. พิจารณา
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับงานอนุกรรมการ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
๙) งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช. อนุกรรมการ ก.ต.ช. หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายนโยบายพัฒนาองคกรและการบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่ วกับการกําหนดนโยบายการ
บริหารราชการตํารวจในอํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช.
๓) งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่ วกับการกําหนดยุทธศาสตร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และการติดตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร
๔) งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่ วกับการกําหนดนโยบายการ
พัฒนาองคกร และการบริหารสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕) งานประสานงานเกีย่ วกับการติดตามและการประเมินผลการดําเนินการ
ตามนโยบายทีอ่ ยูในความรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. พิจารณา
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานอนุกรรมการ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
๗) งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช. อนุกรรมการ ก.ต.ช. หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายนโยบายสงเสริมการมีสวนรวม มีหนาที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานนโยบายสงเสริมการมีสวนรวม และงานสนับสนุนและประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตํารวจตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๑๖๖
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่ วกับการกําหนดนโยบายให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ในเขตพืน้ ที่ การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบรอย และรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่
๓) งานประสานงานเกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ตามนโยบายทีอ่ ยูในความรับผิดชอบ เพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. พิจารณา
๔) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสัมพันธ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานอนุกรรมการ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
๖) งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจกรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตํารวจ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจในเขตพื้นที่
๗) งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช. อนุกรรมการ ก.ต.ช. หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๖๗
(ฐ) กองบินตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) รับรองบุคคลสําคัญที่ไปราชการกับอากาศยาน
๑๕) ติดตอรวบรวมประมวลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กองบินตํารวจ
๑๖) ติดตอรวบรวมขาวอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความ
ปลอดภัยทางการบิน
๑๗) ทําการวิเคราะหขาว และรวบรวมขาวเพื่อแจงใหนักบินและหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคไดรับทราบ
๑๘) เก็บและควบคุมการเบิกจายแผนที่ทางอากาศของกองบินตํารวจ
๑๙) ทําการถายภาพทางอากาศเพื่อประกอบการปฏิบัติงานในการสนับสนุน
ทางอากาศ
๒๐) ลาง อัด ขยายภาพ และแปลความหมายของภาพถายทางอากาศเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงานสนับสนุนทางอากาศ
๒๑) เก็บและรักษาอุปกรณตาง ๆ ในการถายภาพ

๑๖๘
๒๒) ทําการติดตอรับ – สงขาวสารทางวิทยุประจําวันระหวางกองบินตํารวจกับ
หนวยงานในสวนภูมภิ าค
๒๓) ทําการติดตอรับ – สงขาวกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรที่ออกปฏิบัติการ
ในอากาศ
๒๔) ทําการติดตอรับ – สงขาวทางวิทยุกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
กองบินตํารวจ เชน กองตํารวจสื่อสาร ศูนยสื่อสารของกองทัพอากาศ และหอบังคับการบิน เปนตน
๒๕) จัดการฝกอบรมพนักงานวิทยุและชางวิทยุกอนที่จะสงออกปฏิบัติการ
ประจําตามหนวยงานในสวนภูมิภาค
๒๖) ปฏิบัติหนาทีพ่ นักงานวิทยุบนอากาศยาน
๒๗) ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒๘) ปฏิบัติหนาที่ชดุ สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศ
๒๙) ฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
๓๐) วางแผนในการใชเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรในการปราบปราม
ผูกอการราย โดยการพิจารณาคําขอใชเครื่องบินประกอบกับพิจารณาสถานการณเพื่อการกําหนดแผนการใช
เครื่องบินใหถกู ตองและเหมาะสมตามภารกิจ และปฏิบตั ิการบินสนับสนุนทางอากาศยาน
๓๑) เสนอแผนการเกี่ยวกับการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศในดานที่
เกี่ยวกับการบิน เชน เครื่องบินและอุปกรณตาง ๆ ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เปนตน
๓๒) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบิน
๓๓) รวบรวมขอมูลทางสถิติการบิน
๓๔) เก็บและรวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร
ตลอดทั้งผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของกองบินตํารวจ เพือ่ ประโยชนในทางสถิติประกอบการวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผล และการทํารายงานประจําป
๓๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร เพื่อประโยชน
ในการปรับปรุงและการปฏิบตั ิงานใหถูกตองเหมาะสมตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖) ศึกษา คนควา และปฏิบัติการบินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบิน
ทั้งภาคอากาศและภาคพืน้
๓๗) ฝกอบรมและเผยแพรความรูด านนิรภัยการบินแกนักบินและชาง
๓๘) ดําเนินการในการคนหาและกูภยั เมื่อมีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ โดยการ
แจงไปยังเขตปฏิบัติการที่อยูใกลที่สุดใหเปนเจาหนาที่ดาํ เนินการคนหาและกูภ ัย หรือขอกําลังความชวยเหลือ
จากนักบินและกองกํากับการตาง ๆ เพื่อการคนหาและกูภ ัย
๓๙) จัดกําลังนักโดดรมเพื่อสงปฏิบัติการโดดรมลงทําการชวยเหลือผูประสบภัย
ตลอดจนทําการกูภัยจนกวาจะเสร็จภารกิจ

๑๖๙
๔๐) ดําเนินการในการตรวจสอบอุบัติเหตุเกีย่ วกับการบินหรือการชาง เชน
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เปนตน
๔๑) จัดกําลังนักโดดรมออกปฏิบัติการชวยเหลืออากาศยานประสบภัย และ
ทําการกูภยั โดยทําการโดดรมลงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
๔๒) จัดวางกําลังออกรักษาการณที่ตั้งกองบินตํารวจในสวนกลางที่เก็บเครื่องบิน
และเฮลิคอปเตอรทุกแหง และประจํากองรักษาการณภายใน
๔๓) ตรวจตราระวังรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ตั้งกองบินตํารวจ
๔๔) ดําเนินการวางแผนปองกันการกอวินาศกรรมและจารกรรมแกฐานที่ตั้ง
หนวยบินทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
๔๕) พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
การเคลื่อนยายกําลังและการจัดฐานที่ตั้งปฏิบัติงานของหนวยบิน เพือ่ ประโยชนในการปองกันระวังรักษา
ความปลอดภัย
๔๖) จัดหา เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจายอาวุธยุทธภัณฑตาง ๆ ของ
กองบินตํารวจ รวมทั้งดําเนินการซอมและการรักษาความสะอาด
๔๗) รับผิดชอบในการฝกซอมยิงเปาดวยกระสุนจริงแกขาราชการตํารวจ
ในสังกัด
๔๘) จัดเตรียมกําลังเตรียมพรอมเพื่อออกปฏิบัติการโดดรมลงทําการกูภยั และ
ชวยเหลืออากาศยานประสบภัย ตลอดจนการเตรียมพรอมเพื่อรวมปฏิบัติงานโดยโดดรมลงเสริมกําลัง
ปราบปรามรวมกับหนวยอืน่ เมื่อจําเปน
๔๙) เสริมกําลังนักโดดรมออกปฏิบัติการรวมกับหนวยตาง ๆ ในการปราบปราม
ผูกอการรายหรือผูกระทําผิดกฎหมายในกรณีที่มีการรองขอจากหนวยอื่น
๕๐) ดําเนินการดับเพลิงอาคาร สถานที่ และอากาศยานของกองบินตํารวจ เมื่อมี
เหตุเพลิงไหม
๕๑) จัดหาและควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงและ
รถดับเพลิง
๕๒) เตรียมพรอมในการปองกันอัคคีภัยตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๕๓) ฝกซอมเพื่อความพรอมเพรียงและความรวดเร็วในการดับเพลิง
๕๔) จัดหา เก็บรักษา เบิกจายยาและเวชภัณฑ
๕๕) ปองกัน ควบคุม กําจัดสัตวพาหะนําโรค
๕๖) รับผิดชอบการสงกลับสายการแพทย
๕๗) งานปรับปรุง พัฒนา และวางระบบการสรรหาบุคลากรดานการบินและ
อากาศยาน

๑๗๐
๕๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๕๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๖๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายสนับสนุน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานฝกอบรม
จัดหาและสงซอมอะไหลพัสดุและอุปกรณอากาศยาน สนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน ดําเนินการดาน
คลังพัสดุอากาศยาน การทดสอบ การบินทดสอบ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาและควบคุม
การเบิกจายอะไหล พัสดุ และอุปกรณอากาศยาน จัดทําบัญชีอากาศยานและพัสดุอากาศยาน ดําเนินการดาน
งานยานพาหนะเกีย่ วกับการขนสงทุกประเภทในกองบินตํารวจ ดําเนินการดานน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่น
และไข สําหรับใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) งานวางแผน จัดทําหลักสูตร และฝกอบรมขาราชการตํารวจในฝาย
สนับสนุนใหมีความรูความเขาใจในงานคลังพัสดุอากาศยาน งานจัดหา งานสงซอม งานดานเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น และงานยานพาหนะทางภาคพืน้
๕) งานติดตามประเมินผลการจัดฝกอบรม
๖) ดําเนินการจัดหาอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมทั้งบริภณ
ั ฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานและอุปกรณตาง ๆ จากแหลงผลิตในประเทศ เพื่อใชสนับสนุน
การซอมบํารุงอากาศยาน
๗) ดําเนินการจัดหาอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณตา ง ๆ จากแหลงผลิตในตางประเทศ เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยานในกรณี
ที่ไมสามารถจัดหาไดภายในประเทศ
๘) ประสานงานและดําเนินการดานพิธีการศุลกากร
๙) ดําเนินการรับพัสดุตามวิธีการของการทาอากาศยาน การทาเรือ และ
หนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนําของเขาจากตางประเทศ
๑๐) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับคุณภาพสถิติของการจัดหาพัสดุและอุปกรณ
อากาศยาน
๑๑) ดําเนินการจัดสงอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมทั้งบริภัณฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานไปยังแหลงซอมในประเทศ เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุง
อากาศยาน

๑๗๑
๑๒) ดําเนินการจัดสงอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมทั้งบริภณ
ั ฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานไปยังแหลงซอมตางประเทศ เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุง
อากาศยาน
๑๓) ประสานงานและดําเนินการดานพิธีการศุลกากร ดําเนินการรับ – สงพัสดุ
ตามวิธีการของการทาอากาศยาน การทาเรือ และหนวยราชการอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อนําของออกและของเขา
จากตางประเทศ
๑๔) ดําเนินการวางแผนการสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน ประสานการ
เบิกจายงบประมาณในสวนของการซอมบํารุงอากาศยาน
๑๕) ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการซอมบํารุงอากาศยาน ตลอดจน
งบประมาณอืน่ ๆ ที่ไดรับโอนจากหนวยงานตาง ๆ เนื่องจากการใชอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) ประเมินผลดานการซอมบํารุงอากาศยาน
๑๗) ตรวจสอบบัญชีคุม ควบคุมคุณภาพพัสดุและอุปกรณอากาศยาน
๑๘) พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับการจําหนายพัสดุและอุปกรณอากาศยาน
๑๙) การทดสอบ การบินทดสอบ การตรวจสอบอะไหล พัสดุและอุปกรณ
อากาศยาน
๒๐) การควบคุมคุณภาพ เก็บรักษา ควบคุม ดูแลการเบิกจายอะไหล พัสดุและ
อุปกรณอากาศยาน
๒๑) จัดทําบัญชีคุมอากาศยาน อะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยานตาง ๆ
ตามแบบของทางราชการและตามระบบสากล
๒๒) ลงรายการพัสดุในบัตรแสดงรายการหรือในเครื่องเก็บขอมูล
๒๓) จัดพลขับสนับสนุนการขนสงทางภาคพื้นทุกประเภท
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสงดวยยานยนตและยานพาหนะทุกประเภท
ทั่วราชอาณาจักร
๒๕) จัดทําสถิติเกี่ยวกับการขนสง
๒๖) ประมาณการใชจายในการขนสงเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป
๒๗) ควบคุม ดูแล เก็บรักษายานพาหนะ และการนําออกไปใช
๒๘) ควบคุมการเบิกจาย การใชนา้ํ มันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข ตลอดจน
อะไหลและอุปกรณสําหรับยานพาหนะ
๒๙) จัดหาอะไหลและอุปกรณสําหรับยานพาหนะภาคพืน้
๓๐) ซอมบํารุงรักษาสภาพของยานพาหนะใหเปนไปตามเกณฑอายุการใชงาน
สําหรับยานพาหนะแตละประเภท

๑๗๒
๓๑) ลงประวัตยิ านพาหนะเพื่อใหการซอมบํารุงและการใชงานเปนไปตาม
หลักเกณฑทางวิทยาการ
๓๒) งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิ านพาหนะ
๓๓) ควบคุมประวัติการใชงานของยานพาหนะ พัสดุ อะไหล และอุปกรณตา ง ๆ
๓๔) จัดทําบัญชีรับ – จายการจําหนายพัสดุ ยานพาหนะ ตลอดจนตรวจสอบ
เอกสารใบสําคัญการเบิกจายเงิน
๓๕) จัดหาน้ํามันเชือ้ เพลิง หลอลื่นและไขสําหรับใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ
รวมทั้งภาชนะที่ใชบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตาง ๆ
๓๖) ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคาน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข คาระวาง
บรรทุกขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตาง ๆ เพื่อเบิกจาย
๓๗) จัดทําสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดหา
๓๘) ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไขที่จัดซื้อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
๓๙) ควบคุม ดูแลการเก็บรักษา การใชจายเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะทีใ่ ช
บรรจุเชื้อเพลิง ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบควบคุมคุณภาพ
๔๐) ตรวจสอบบัญชีการรับ – จายน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข
๔๑) ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําบัญชีเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข
๔๒) ควบคุมการบรรจุ การนําสง การใชน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไข
๔๓) ดูแลรักษารถยนต เติมเชื้อเพลิง ภาชนะทีใ่ ชบรรจุเชื้อเพลิง และอุปกรณ
การจายน้าํ มันเชื้อเพลิง
๔๔) ดําเนินการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง หลอลื่นและไขไปสํารองใชงานตามจุด
ตาง ๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๔๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานการบิน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) จัดกําลังนักบินและอากาศยานเขาเปนฝูงบิน
๒) จัดนักบินและพนักงานตอนรับบนอากาศยานและอากาศยานปฏิบัติหนาที่
ทางอากาศ หรือภารกิจอื่นทีต่ องใชอากาศยานสนับสนุนใหเหมาะสมตามความจําเปนและสถานการณ
๓) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักบิน ชาง และเจาหนาที่อื่น ๆ
ที่ปฏิบัตหิ นาทีใ่ นฝูงบิน
๔) ฝกอบรมนักบินหรือขาราชการตํารวจใหมคี วามรูความชํานาญในการบิน

๑๗๓
๕) ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับสถิติชั่วโมงบินใหเปนไปตามความตองการ
ของทางราชการ
๖) ควบคุม ดูแลสมรรถภาพและสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของนักบินใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจการบินอยูเสมอ
๗) ควบคุม ดูแลสมรรถภาพของอากาศยานทีใ่ ชในการปฏิบตั ิภารกิจของฝูงบิน
ใหใชในราชการไดตามเกณฑที่กําหนด
๘) ควบคุม ดูแล และพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชประจําตัว เครื่องแตง
กาย ตลอดถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการปฏิบัติภารกิจการบินของนักบิน
๙) ติดตามและเฝาฟงอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติขณะทําการบิน
๑๐) ควบคุมและกํากับดูแลงานนิรภัยการบิน
๑๑) จัดและดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการบินใหกับนักบิน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) งานอํานวยการ ปฏิบัติหนาที่ธุรการใหกับกลุมงานการบิน
๑๓) ดําเนินการจัดนักบินและอากาศยาน เพื่อถวายเปนพระราชพาหนะและ
ปฏิบัติภารกิจคุมกันบุคคลสําคัญ ชวยเหลือกูภัยและอุบตั ิภัยตาง ๆ
๑๔) ใชอากาศยานออกปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศในสวนราชการ
ทั่วประเทศไทย
๑๕) ฝกอบรม รวบรวม จัดหาคูมอื การบิน และทดสอบความสามารถในการบิน
ใหกับนักบินของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหมีความสามารถทําการบินไดกับอากาศยานทุกแบบ และให
สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานชางอากาศยาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการซอมบํารุงรักษาและทําการบินทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน
ตลอดจนอุปกรณและบริภัณฑที่เกี่ยวของกับอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒) ฝกอบรมชางหรือขาราชการตํารวจใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณและบริภณ
ั ฑที่เกี่ยวของกับอากาศยานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓) ดําเนินการติดตอตรวจสอบขาวสารหรือเอกสารตาง ๆ จากบริษัทสถิติ
อากาศยานอุปกรณและบริภณ
ั ฑอากาศยานจากตางประเทศที่เกี่ยวของในการซอมบํารุงและการฝกอบรม
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิรภัยภาคพื้น
๕) จัดและดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการซอมบํารุงของชาง
๖) ดําเนินการดานงานธุรการและพัสดุอากาศยานของกลุมงานชางอากาศยาน

๑๗๔
๗) ตรวจซอมอากาศยานกอนและหลังการใชงาน ตลอดจนการตรวจ
ประจําวัน การตรวจระยะเวลา ตรวจแกไขขอขัดของ และตรวจปรับเล็กนอย เพื่อใหอปุ กรณบางอยางทํางาน
ถูกตองตามเกณฑใหแกอากาศยานที่ใชสนับสนุนทางอากาศใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘) ตรวจซอมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ตดิ ตัง้ กับอากาศยานและใชในราชการ
กองบินตํารวจ
๙) ตรวจซอมบํารุงรักษาอุปกรณ บริภณ
ั ฑ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชกับ
อากาศยานของกองบินตํารวจ
๑๐) จัดทําทะเบียนประวัตแิ ละสถิติการใชงานของอากาศยานและอุปกรณ
๑๑) วางแผนและประมาณการอากาศยานทีจ่ ะตองทําการตรวจซอมตามกําหนด
ระยะเวลา
๑๒) ตรวจสภาพอุปกรณตาง ๆ กอนสงซอม สงคืน และติดตั้งกับอากาศยาน
๑๓) ปฏิบัติหนาที่ชา งอากาศยานในขณะทําการบิน โดยมีหนาที่ตรวจซอม
อากาศยานกอนและหลังการใช ตลอดจนการตรวจประจําวัน ตรวจตามระยะเวลา ตรวจแกไขขอขัดของ และ
ตรวจปรับเล็กนอย เพื่อใหอปุ กรณทํางานถูกตองตามเกณฑใหแกอากาศยานทั้งที่ประจําอยูทกี่ องบังคับการ
และที่ใชสนับสนุนทางอากาศ
๑๔) ซอมวิทยุ เครือ่ งมือสื่อสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ ตรวจซอมบํารุงรักษา
และทดสอบวิทยุ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องชวยเดินอากาศ อุปกรณ บริภณ
ั ฑ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชกับวิทยุ
เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ จัดทําประวัติและสถิติเกี่ยวกับการใชงาน การซอมวิทยุ เครื่องมือ
สื่อสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ
๑๕) ดูแลรักษาอุปกรณภาคพืน้ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการซอมบํารุง
อากาศยานใหอยูในสภาพใชงานไดดี ดําเนินการเบิกอะไหลและจัดหาอะไหลใหมีคงคลังไวสําหรับการตรวจ
ซอมอากาศยานตามระยะเวลาอยางเพียงพอ จัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อใชในการซอมบํารุงอากาศยานและ
บริภัณฑภาคพืน้
๑๖) ประกอบอากาศยาน ติดตัง้ อุปกรณอากาศยานหรือบริภณ
ั ฑตาง ๆ
๑๗) ตรวจสภาพซอมอากาศยานและอุปกรณทกุ ชนิดที่ชํารุดตองทําการ
ซอมใหญ
๑๘) ประเมินและวิเคราะหโครงสรางอากาศยานเพื่อทําการซอมใหญ
๑๙) ทําการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยานหลังการ
ซอมใหญหรือเปลี่ยนอุปกรณสําคัญ
๒๐) สงซอมเครื่องมืออุปกรณและบริภณ
ั ฑเพื่อการซอมอากาศยาน
โดยดําเนินการ ดังนี้

๑๗๕
๒๐.๑)

ตรวจสภาพอากาศยานกอนสงซอมตามงานตาง ๆ โดยใช

เครื่องมือพิเศษ
๒๐.๒) ทําการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน
หลังทําการซอมใหญหรือเปลี่ยนอุปกรณสาํ คัญ
๒๐.๓) พิจารณาถอดเปลี่ยน สงซอมหรือสงคืนอะไหลอากาศยาน
โดยถูกตองและประหยัด ติดตอ ประสานงาน ควบคุม ผลิตในการออกรายการตรวจซอมอากาศยาน
๒๐.๔) ดําเนินการจัดหาคูมือการซอมบํารุง เอกสารเทคนิค และคูมือ
ชิ้นสวนอากาศยานใหทันสมัยเสมอ
๒๐.๕) จัดทําเอกสารเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการซอมบํารุง
๒๐.๖) จัดเจาหนาที่ออกตรวจสภาพอากาศยานเพื่อวิเคราะหสภาพ
โครงสรางในการเขาทําการซอมใหญ
๒๐.๗) ดําเนินการและควบคุม ตลอดจนประสานงานเกีย่ วกับการใช
การซอมบํารุงบริภัณฑภาคพืน้
๒๐.๘) ควบคุมประวัติการใชงานของบริภัณฑภาคพื้น
๒๐.๙) จัดหาและบํารุงรักษาเครื่องมือซอมบํารุงบริภัณฑใหอยูในสภาพ
ใชงานไดเสมอ
๒๐.๑๐) ตรวจ ถอด และประกอบเครือ่ งยนตกับอากาศยาน ตรวจซอมชุด
สันดาป เคลือบผิวกันสนิมภายในและภายนอกเครื่องยนต เปลี่ยน ดัดแปลงหรือปรับเครื่องยนตตามเอกสาร
เทคนิคของบริษัทผูผลิตและการแกไขขอขัดของ ตลอดจนจัดหา เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการตรวจ
ซอมเครื่องยนต
๒๐.๑๑) ดําเนินการสรางชิ้นสวนสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน
เครื่องยนต บริภัณฑอากาศยานและภาคพืน้ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
๒๐.๑๒) ดําเนินการซอม ตกแตงชิ้นสวน ทําแบบชิน้ สวน ซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพใชงานได
๒๐.๑๓) ตรวจซอม ดัดแปลง ทดสอบ บํารุงรักษาบริภัณฑอากาศยาน
และเครื่องมือทดสอบอุปกรณอากาศยานทีท่ ํางานดวยระบบไฮดรอลิก อุปกรณไฟฟา เครื่องวัดอากาศยาน
และแบตเตอรี่อากาศยานใหใชงานไดอยูเสมอ
๒๑) ดําเนินการฝกอบรมชางหรือขาราชการตํารวจใหมีความรูค วามสามารถ
ในการซอมบํารุงอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๒) ศึกษา คนควาดานวิชาการและการปฏิบัติทั้งภาคพืน้ และภาคอากาศ
เพื่อการสอน ตลอดจนพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหทันสมัยและไดมาตรฐานสากล

๑๗๖
๒๓) วางแผนดําเนินการฝกอบรมชางอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรูทันสมัย
อยูเสมอ
๒๔) ใหคําแนะนําดานเทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยาน และเปนศูนยกลาง
ติดตอแจกจายขาวสาร คูมือการซอมบํารุงหรือหนังสือแจงความเทคนิคของบริษัทผูผลิตอากาศยาน
๒๕) จัดดําเนินการทดสอบความรูความสามารถในการซอมบํารุงของชาง
โดยดําเนินการ ดังนี้
๒๕.๑) เตรียมการในการฝกอบรมชางแตละหลักสูตร
๒๕.๒) จัดหา จัดทํา เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจายเอกสารคูมือการ
ฝกอบรมและอุปกรณตาง ๆ สําหรับวิทยากรและผูเขารับการอบรม
๒๕.๓) จัดหา บํารุงรักษา และควบคุมการใชอุปกรณชวยสอน
๒๕.๔) จัดการฝกอบรมชางและวางแผนใหมกี ารฝกอบรมหมุนเวียน
อยางตอเนื่อง
๒๕.๕) ศึกษา คนควาวิชาการและการปฏิบัติทั้งภาคพื้นและ
ภาคอากาศยานเพื่อทําการสอน
๒๕.๖) จัดวิทยากรเขาบรรยายหรือทําการฝกภาคปฏิบัติทั้งภาคพืน้ และ
ภาคอากาศยานในการอบรมสําหรับหลักสูตรตาง ๆ
๒๕.๗) ผลิตเอกสารคูมือดานวิชาการที่เกี่ยวกับการฝกอบรมชางใหครบ
ทุกหลักสูตร
๒๕.๘) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหทันสมัยเพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการในดานการซอมบํารุงอากาศยาน
๒๕.๙) สรุปและประเมินผลการฝกอบรมแตละหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
แกไข
๒๕.๑๐) จัดทําแผนภูมแิ สดงสถิติการฝกอบรมชาง
๒๕.๑๑) ดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับ
ชางอากาศยานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๒๕.๑๒) ติดตอประสานงานกับบริษทั ผูผลิตอากาศยาน เครื่องยนต และ
อุปกรณ เพื่อใหไดเอกสารทางเทคนิคเกีย่ วกับขอมูลรายละเอียดและขอขัดของตาง ๆ
๒๕.๑๓) พิจารณาตรวจสอบเอกสารทางเทคนิคที่เปนภาษาตางประเทศ
ที่แนะนําใหทาํ การปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงอากาศยานใหมีความปลอดภัยเพื่อใชในการสอนและ
ซอมบํารุง
๒๕.๑๔) แปลเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศที่เปนเอกสารแนะนําทาง
เทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยานหรืออุปกรณ

๑๗๗
๒๕.๑๕) แจกจายและแจงขาวสารทางเทคนิคใหกับหนวยเกี่ยวของทราบ
และปฏิบัติ
๒๕.๑๖) ปรับปรุงแกไข เก็บรักษาหนังสือคูมือการซอมบํารุงอากาศยาน
และเอกสารทางเทคนิคที่ไดรับใหทันสมัยและถูกตองเสมอ
๒๖) พิจารณาแกไขปญหา ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคเกี่ยวกับงานซอมบํารุง
๒๗) จัดทําเอกสารเทคนิคที่ใชปฏิบัติในการซอมบํารุง
๒๘) พิจารณาวิเคราะหสาเหตุ ใหขอแนะนําในการแกไขการเกิดอุบัติเหตุของ
อากาศยาน ตลอดจนปรับปรุงนําวิธีการที่เหมาะสมมาใชในการซอมบํารุง
๒๙) ตรวจสอบเครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการวัดคาตาง ๆ เพือ่ ใชงานได
ถูกตอง
๓๐) ควบคุมตรวจสอบการซอมเครื่องยนต โครงสรางลําตัวและอุปกรณสาํ คัญ
ของอากาศยานที่สงไปตรวจซอมตางประเทศ
๓๑) วางแผน ประมาณการตรวจซอม จัดทําสถิติชั่วโมงการใชงานของ
อากาศยาน เครื่องยนต และอุปกรณท่สี ําคัญ
๓๒) ตรวจสอบประเมินผลการซอมบํารุงอากาศยานและอุปกรณ
๓๓) ตรวจสภาพอุปกรณที่เบิก สงซอม และสงคืน
๓๔) ตรวจสภาพเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณการดับเพลิง ระบบไฟฟาประจํา
โรงเก็บอากาศยาน อุปกรณการโยงยึด และสายดินของอากาศยานทีจ่ อดนอกโรงเก็บ กําจัดสิ่งแปลกปลอม
บริเวณลานจอดและลานบิน ออกเอกสารแนะนําเกี่ยวกับการนิรภัยภาคพื้น
๓๕) งานอํานวยการ มีหนาที่เกีย่ วกับงานธุรการ งานสวัสดิการ และงานพัสดุ
อากาศยาน
๓๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานผูเชี่ยวชาญชางอากาศยาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) เปนที่ปรึกษาดานการซอมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร)
ใหกับผูบังคับบัญชา
๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานการซอมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบินและ
เฮลิคอปเตอร) แกกลุมงานชางอากาศยานเมื่อมีการรองขอ
๓) คนควาติดตามขาวสารความกาวหนาทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับอากาศยาน
เครื่องยนตและพัสดุอุปกรณอากาศยาน การซอมบํารุงเพื่อแจกจายใหกับนักบินและชาง
๔) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๗๘
(๖) กลุมงานวิศวกรรมอากาศยาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) จัดกําลังวิศวกรอากาศยานเขาประจําหนวยบิน
๒) ดําเนินการซอมบํารุงรักษาและทําการบินทดสอบสมรรถภาพของ
อากาศยานภายหลังการซอม
๓) ดําเนินการวิเคราะห ตรวจสอบ และควบคุมงานซอมบํารุงอากาศยาน
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ
๔) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของวิศวกรอากาศยาน
๕) ฝกอบรมวิศวกรอากาศยาน นักบิน ชางอากาศยาน และขาราชการตํารวจ
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันกับวิทยาการสมัยใหมอยูตลอดเวลา
๖) จัดระบบกอนนําอากาศยานเขารับการซอม ระหวางตรวจซอม และหลัง
การตรวจซอม
๗) ทําการวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัตกิ ารณหรืออุบตั ิเหตุตาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดอุบัติการณหรืออุบัติเหตุนนั้ ๆ
๘) จัดดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการซอมบํารุงของวิศวกร
อากาศยานและชางอากาศยาน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๗๙
(ฑ) กองวินัย ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) จัดทําบัตรดรรชนีรายชื่อขาราชการตํารวจทุกนายที่ถูกสืบสวนขอเท็จจริง
หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั
๑๕) บันทึกขอมูลขาราชการตํารวจทุกนายที่ถูกสืบสวนขอเท็จจริงหรือ
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยลงในคอมพิวเตอร
๑๖) งานจัดเก็บ รักษา คนควา และแจกจายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
พิจารณาโทษทางวินยั ใหกบั กลุมงานนิตกิ รดานสอบสวนและพิจารณาโทษ และกลุมงานนิติกรดานการ
เสริมสรางและพัฒนาวินยั
๑๗) ดําเนินการเรงรัด ประสานงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยของหนวยงานหรือของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
๑๘) ตรวจสอบสถานภาพเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิดหรือการลงโทษตามที่
หนวยอื่นรองขอมา
๑๙) ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสําหรับผูที่จะเขามาใช
หรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได

๑๘๐
๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานนิติกรดานสอบสวนและพิจารณาโทษ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การตรวจพิจารณาสํานวนการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินยั ขาราชการตํารวจ
สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงตามคํารอง บัตรสนเทห การสรรหาบุคคลเพื่อรวมเปนคณะกรรมการสืบสวนหรือ
สอบสวนทางวินัยขาราชการตํารวจ การพิจารณาและประสานงานในคดีปกครองที่เกี่ยวของกับขาราชการ
ตํารวจ รวมทัง้ กรณีถูกรองเรียนและเปนผูร องเรียน การพิจารณาใหขาราชการตํารวจออกจากราชการ
เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีทถี่ ูกสอบสวน หรือถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใน
ความผิดคดีอาญา และพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ปญหาขอเท็จจริง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งที่เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินยั การพิจารณาโทษทางวินยั ขาราชการตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานทําบัญชีสารบบสํานวนการสืบสวนสอบสวน และจัดทํารางคําสั่ง
การดําเนินการทางวินยั เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติและ ก.ตร.
๓) งานรับรายงานการดําเนินการทางวินัยจากหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๔) ประสานกับงานดรรชนีในการติดตามขอเอกสาร หรือทําหนังสือให
หนวยราชการหรือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินัยขาราชการตํารวจดําเนินการหรือตรวจสอบ
เพิ่มเติม ในกรณีการรายงานการดําเนินการทางวินัยไมถูกตองครบถวนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย
๕) งานตรวจพิจารณาสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย คํารอง บัตรสนเทห
๖) งานตรวจสอบการดําเนินการทางวินยั ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
การทําสํานวนสืบสวนสอบสวนทางวินัยของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) งานทําความเห็นและรางหนังสือเสนอแนะคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ทางวินยั ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘) งานสรรหาหรือรวมเปนคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินยั ตามที่
ไดรับคําสั่ง
๙) งานตรวจสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย เพื่อพิจารณาโทษ
ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๑๐) งานตรวจสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย เพื่อพิจารณาระดับโทษ
การลงโทษตามที่หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๘๑
๑๑) พิจารณาระดับโทษ การลงโทษตามที่หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติรายงานมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ และทําความเห็นเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) พิจารณาและทําความเห็นเสนอแนะระดับโทษ กรณีหนวยงาน
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติยังไมเหมาะสมใหไดระดับโทษ
๑๓) ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาลงโทษ กรณี
สํานักงานตํารวจแหงชาติจะสั่งลงโทษขาราชการตํารวจถึงออกจากราชการ
๑๔) รายงานการลงโทษขาราชการตํารวจที่ถูกลงโทษถึงออกจากราชการไปยัง
ก.ตร.
๑๕) พิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของขาราชการตํารวจตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายหรือกฎ ก.ตร.
๑๖) พิจารณาและเสนอการถอดยศขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการถอดยศ
๑๗) ประสานงานกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือหนวยงานภายนอกอืน่ ๆ ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางและพัฒนาวินยั มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานวินัยใหกบั หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาและรวบรวมขอมูล
เพื่อประโยชนในการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจมีวนิ ัย และการปองกันมิใหขา ราชการตํารวจ
กระทําผิดวินัย และในการดําเนินการทางวินัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ วิเคราะหเหตุแหงการกระทําผิด
วินัยเพื่อนํามาปรับปรุงเปนแนวทางการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจมีวนิ ัย การจัดทําและเผยแพร
คูมือ วีดิทศั น ตลอดจนสื่อตาง ๆ เพื่อประกอบการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกีย่ วของกับ
วินัยขาราชการตํารวจ เปนวิทยากรอบรมเผยแพรความรูทางดานวินยั ใหกับหนวยงานและสถานศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษาอบรมตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดพิมพและเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกีย่ วกับการดําเนินการทางวินยั การสั่งการทางวินัยหรือแนวทางการ
ลงโทษทางวินยั การพิจารณาตอบขอหารือ ปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมายในการดําเนินการ
ทางวินยั ของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินยั หรือขาราชการตํารวจผูรับผิดชอบงานดานวินยั ที่เสนอ
ขอหารือมา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) จัดฝกอบรมความรูดานวินยั ขาราชการตํารวจ และเปนวิทยากรใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามที่ไดรับการรองขอ

๑๘๒
๓) งานจัดทําหลักสูตร วีดิทัศน และเอกสารประกอบการบรรยายความรู
ดานวินัยขาราชการตํารวจ
๔) งานศึกษาวิเคราะหสถิติและสาเหตุการกระทําความผิดวินัยของขาราชการ
ตํารวจและการประเมินผลทางวินยั
๕) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการทางวินยั และการลงโทษทางวินัย
๖) งานจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินการทางวินยั และมาตรฐาน
การลงโทษทางวินัย
๗) พิจารณาและตอบขอหารือปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกีย่ วกับ
การดําเนินการทางวินยั และการลงโทษทางวินัย
๘) งานรวบรวมขอหารือและวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ที่เกีย่ วกับการดําเนินการทางวินยั และการลงโทษทางวินัย
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๘๓
ขอ ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหา ของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายอํานวยการ ๑
กองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๒) งานเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล จัดใหมกี ารประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๕) ควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของกองบัญชาการตํารวจนครบาลใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไว
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๗) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ
สรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ
๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอัตรา

๑๘๔
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลสํารองราชการ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑๙) ดําเนินการประสานงานกับภาคเอกชนหรือหนวยราชการอื่น กรณีใหตํารวจ
ไปรักษาการณ
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงินเพิ่ม
พิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและ
ลูกจางที่ครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ

๑๘๕
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ
การเรียกคืน
๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๙) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๐) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา เชน
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๑) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๓๒) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน
๓๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัด
๓๔) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวน
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผี ลการปฏิบัติงานดีเดน
๓๘) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๓๙) งานที่มิไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
๔๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๘๖
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงานสถิติขอมูล
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๒
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการ
สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ
๓) จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม
ดานความมัน่ คง ดานกิจการพิเศษ และดานอื่น ๆ เพื่อรายงานใหกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานการขาว การตรวจสอบและการวิเคราะหขาว
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๕) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญเพื่อใชในการตรวจสอบและประโยชนในการ
ปฏิบัติงานทางราชการ
๖) งานศูนยปฏิบตั ิการกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อดําเนินการวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรม
ทุกประเภท
๘) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินการวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา และงานประสานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๙) จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ
๑๐) วิเคราะหสถานการณและสิง่ บอกเหตุ เพื่อพิสูจนทราบแนวโนมคุกคาม
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๑๑) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษา
ความปลอดภัยฝายตํารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๑๒) ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว
อยางตอเนื่องกับหนวยขาวทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๑๘๗
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ

ฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
ทุกประเภท
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงภายในประเทศ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
ไดแก ความมัน่ คงทางการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางสังคม เปนตน
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค
และพระราชอาคันตุกะ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น รวมทั้งแผนดานกิจการพิเศษ
๕) วางแผนงานเกีย่ วกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
๖) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๗) แผนดานการปองกันภัยฝายพลเรือน
๘) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๙) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการตํารวจ
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๑๐) จัดทําคูมือและแนวทางการปฏิบัติราชการใหกับเจาหนาทีต่ ํารวจฝายตาง ๆ
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน
ของกองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับงานจราจรที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร
๑๒) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการตาง ๆ และ
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วดั ) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล และกองบังคับการอํานวยการ
๑๓) รวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีอาญาประเภทตาง ๆ ประกอบการ
วางแผนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

๑๘๘
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงาน
ตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๑๕) ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการ และงานสรรพาวุธ โดยปฏิบตั ิหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงาน เขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๔
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานอาวุธยุทโธปกรณที่ใช
ในราชการ
๓) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการกํากับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการและ
การควบคุมทีด่ ินและสิ่งปลูกสรางของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหนวยงานในสังกัด
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ
๖) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่
๗) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ – จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ
งานสงกําลังบํารุง
๘) ดําเนินงานเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา
แจกจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
๙) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานสงกําลังบํารุง
๑๐) ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
การสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณที่ใชในหองยุทธการและ
หองประชุมของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจนครบาล

๑๘๙
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน
งานประชาสัมพันธ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ และการออกใบอนุญาตใหสถานประกอบการตาง ๆ
ในอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๕
๒) เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใด ๆ เพือ่ ใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
๓) กําหนดนโยบายและพัฒนาระบบงานโดยการแสวงหาความรวมมือจากประชาชน
ตลอดจนทุกภาคสวนในรูปแบบตาง ๆ
๔) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๕) งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ รวมทั้งงานอื่นที่เกีย่ วของกับการแสวงหา
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคสวนของสังคม
๖) รวมกิจกรรมและใหบริการแกชุมชนในทองถิ่นตามความเหมาะสม และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอนั ดีตอประชาชน
๗) สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการ และการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๘) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธเสนอผูบังคับบัญชา
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการใหคําแนะนําชี้แจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอืน่ ๆ
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแถลงชี้แจงขาวตอสือ่ มวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๑) อํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามของประชาชนที่มาติดตอกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
๑๒) ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
ตอสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
๑๓) งานประชาสัมพันธ เชน การออกวารสารหรือขาวสารภายใน การดําเนินงาน
ตั้งแผงปดประกาศ จัดทําที่ตดิ ตอสอบถาม เปนตน

๑๙๐
๑๔) รวบรวมขาวหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
๑๕) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญ ๆ ในการใชตรวจสอบและปฏิบัติราชการ
๑๖) สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกบั ขาราชการหนวยอื่น เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ
๑๗) รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอกิจการตํารวจหรือการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ
๑๘) เปนเจาหนาทีพ่ ิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับกฎหมายวาดวยสถานบริการ กฎหมาย
วาดวยการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง การขออนุญาตจําหนายสุราและอาหารในเวลาหาม ตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๒ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๕๓ รวมทั้งพระราชบัญญัติอื่น ๆ ในสวนที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ
๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๖
๒) รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร ตามแผนงาน งาน โครงการ
วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสม เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปและของบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมระหวางป
๓) การจัดทําแผนการใชจาย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอน
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณแทนกัน การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของหนวยงานในสังกัด
การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป การใชงบประมาณเหลือจาย การติดตามและประเมินผล รวบรวมขอมูล
สถิติ เพื่อรายงานผลการใชจายงบประมาณ
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๕) การจัดทําทะเบียนคุมและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๗) งานวิชาการงบประมาณ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ที่เกี่ยวของกับงานงบประมาณ อบรมแนะนํางบประมาณ ตอบขอหารือแนวทางการปฏิบัติดานงบประมาณ

๑๙๑
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายอํานวยการ ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ

ฝายอํานวยการ ๗
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๓) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลประจําเดือน
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๕) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๖) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๗) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๘) จัดทํารายงานการเงินสงสวนราชการที่เกีย่ วของ
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑๐) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๑) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหฝายอํานวยการ ๖ และกองบังคับการ
อํานวยการทราบตามกําหนดเวลา
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๓) ตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น ๆ ที่จาย
ในลักษณะเดียวกัน
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานตรวจสอบภายในของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานการเงิน การสงเคราะห และสวัสดิการอื่น ๆ

๑๙๒
๑๗) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจ หรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๘) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( GFMIS )
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๒๐) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๒๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายอํานวยการ ๘ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั การรับ
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่ วกับดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๘
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญาในสวนที่เกีย่ วกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเรื่องทีก่ ลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาลวากระทําผิดวินัย ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือรองเรียนทางจดหมาย
เว็บไซต หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอื่นที่สงมา แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
๓) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจทีก่ ระทําผิดวินัยหรือกระทําผิดอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) พิจารณาและตรวจสอบคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา
หรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ทางวินยั
๕) พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวน
การสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสืบสวนหรือ
สอบสวน เนือ่ งจากเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กฎหมายกําหนด และมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อสั่งการหรือลงโทษตามความเหมาะสม

๑๙๓
๖) พิจารณาและตรวจสอบเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอาํ นาจ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอ นของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
ตลอดจนการรายงานที่เกี่ยวของ
๙) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตางคดี กรณีขาราชการตํารวจ
ถูกฟองคดีเนื่องจากการปฏิบตั ิหนาที่
๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการแจงเปลี่ยน
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินทางวินยั
๑๑) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหมีความประพฤติ
อยูในกรอบวินัยตํารวจ
๑๒) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่ วกับคดีในสวนทีเ่ กี่ยวของ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของทัง้ ในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๔) ควบคุม พิจารณา และวินจิ ฉัยสํานวนคดีแพง ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพง กรณีกองบัญชาการตํารวจนครบาลเปนโจทกหรือจําเลย ตลอดจนการพิจารณา
ปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง
๑๕) เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวมทั้งดําเนินการตามกระบวนการทาง
อาญา ทางแพง และทางปกครอง กรณีขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหนวยงาน
ถูกฟองในเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
๑๖) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๑๗) ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑๘) งานที่เกีย่ วของกับการสงเสริมงานสอบสวน
๑๙) งานตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๑๙๔
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายอํานวยการ ๙ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ
และงานวิเทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งการจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๙
๒) งานวิเทศสัมพันธ
๓) จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร ขาวตาง ๆ จากตางประเทศ เพื่อประโยชนในขอมูลหรือ
ประโยชนของการพัฒนาหนวยงานในกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
กองบัญชาการตํารวจนครบาลกับตํารวจหรือองคการตางประเทศ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการตอนรับตํารวจหรือองคการตางประเทศที่เขามาศึกษา ดูงาน
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอตางประเทศ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องตํารวจขอลาไปศึกษา ดูงาน หรือเดินทางไปตางประเทศ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) ฝายอํานวยการ ๑๐ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑๐
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตํารวจนครบาล โดย
รวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม
และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
สวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล
๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูลทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูล
ทั้งหมดทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบทีก่ ําหนด

๑๙๕
๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความปลอดภัย
๖) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มีการ
เชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุง
และพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๙) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกีย่ วของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๑๐) การประชุมดวยระบบวีดีโอทางไกล
๑๑) การดําเนินการเกี่ยวกับกลองวีดีโอวงจรปด
๑๒) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนย คือ
๑๒.๑) ฮารดแวร (Hardware) ไดแก ระบบคอมพิวเตอรหลัก ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายทองถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนยเครือขายทองถิ่นประจําสถานีตํารวจและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล และระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจติ อล (Digital Wireless Data
Communication) รวมถึงอุปกรณตาง ๆ
๑๒.๒) ซอฟตแวร (Software) ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุ ระบบที่เกีย่ วของ
๑๓) การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
๑๔) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเ สมอ
๑๕) ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและยายเครื่องมือสื่อสาร
ประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ วิทยุโทรทัศน โทรศัพท โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ
ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๖) ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวิทยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะสถานีตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือศูนยสื่อสารเคลื่อนที่
ตาง ๆ

๑๙๖
๑๗) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
๑๘) พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่
ของเครื่องมือสื่อสารในกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๙) ประสานงานกับหนวยงานทีท่ ําหนาทีว่ ิจัยและวางแผนของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซึ่งประจําอยูในสถานีตํารวจและหนวยงาน
ทุกหนวยในกองบัญชาการตํารวจนครบาล แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) กองบังคับการตํารวจจราจร ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๕) ดําเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจและอาสาจราจร

๑๙๗
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการ ๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน
สนับสนุน และดําเนินการเกีย่ วกับงานอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในดานการจราจรทางบก
ภายในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ยกเวนในระบบทางดวนและทางพิเศษตาง ๆ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อํานวยการจราจรในการ
นําขบวนเพื่อถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยขบวนบุคคลสําคัญ ตลอดจนอํานวยการจราจร
ในงานกิจการพิเศษตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการ ๑
๒) ตรวจสอบ ควบคุม อํานวยความสะดวกและจัดการจราจรในเขตรับผิดชอบ
๓) กวดขันจับกุมผูกระทําผิดเกีย่ วกับการจราจร
๔) แกไขปญหาการจราจรดวยการอํานวยการจราจรตามหลักวิชา
๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติดานการจราจรกับสถานีตํารวจนครบาล
ทองที่และหนวยงานที่เกีย่ วของในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยดานการจราจร โดยเฉพาะ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจราจรภาคกลางคืน
๖) ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่ วกับการจราจรแกประชาชน
๗) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๘) ถวายความปลอดภัยดานการจราจรดวยการจัดรถยนตตรวจเสนทางเสด็จฯ นําและ
ติดตามขบวนเสด็จพระราชดําเนินขององคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัย
๙) จัดรถนําขบวนเดินทางของบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
๑๐) จัดรถนําขบวนบุคคลสําคัญของประเทศ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ
๑๑) พิจารณาจัดรถยนต รถจักรยานยนต นําขบวนกลุมมวลชนตาง ๆ ที่ดําเนิน
กิจกรรมโดยใชผิวการจราจร
๑๒) ควบคุมและอํานวยการจราจรตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนินหรือเสนทางผาน
ของบุคคลสําคัญ

๑๙๘
๑๓) ควบคุม อํานวยการจราจร ในงานกิจการพิเศษ งานราชพิธี งานรัฐพิธี
งานประเพณี งานการกุศล งานรื่นเริง และมหกรรมตาง ๆ
๑๔) ควบคุม อํานวยการจราจร กรณีการชุมนุมประทวง การรวมตัวของกลุม มวลชน
๑๕) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีการติดตั้งซอมบํารุงของหนวยงาน
สาธารณูปโภคที่ดําเนินการในผิวการจราจร
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการใชเครื่องมือบังคับลอรถในการกวดขันจับกุมผูก ระทําผิด
เกี่ยวกับการจราจร
๑๗) กวดขัน จับกุมผูกระทําผิดเกีย่ วกับการจราจรตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการจราจร
ในระบบทางดวนและทางพิเศษตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ ตลอดจนสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการ ๒
๒) ตรวจและจัดการจราจร และกวดขันจับกุมผูกระทําผิดกฎจราจร
๓) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายที่ไดรับมอบหมาย
๔) ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่ วกับการจราจรแกประชาชน
๕) ควบคุมและอํานวยการจราจรตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนินหรือเสนทางผาน
ของบุคคลสําคัญ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจาย
ใบสั่งของเจาพนักงานจราจรในกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวมทั้งการควบคุมระบบใบสั่ง การประมวล
ใบสั่งดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดําเนินมาตรการกับผูกระทําผิดซ้ําซอน ตรวจสอบ
และเปรียบเทียบปรับความผิดจราจรคางเกาประจํากรมการขนสงทางบกและสาขา รวมทั้งความผิดเกีย่ วกับ
การจราจรในกรุงเทพมหานครและความผิดดานมลภาวะของรถ และงานการอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการ ๓

๑๙๙
๒) สํารวจความตองการเพื่อการจัดทําใบสั่งเจาพนักงานจราจรของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
๓) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจายใบสั่งแกเจาหนาที่ตํารวจจราจรของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
๔) กําหนด ควบคุม และแกไขรหัสประจําตัวผูใชใบสั่งใหกบั เจาหนาทีต่ ํารวจจราจร
๕) บันทึก ตรวจสอบขอมูล และประมวลใบสั่งดวยคอมพิวเตอร
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับการจราจร
๗) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการสอบสวนตามกฎหมายดังกลาว
อีกสวนหนึ่งดวย
๘) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดเกีย่ วกับมลภาวะของยวดยาน เฉพาะกรณีที่
เจาหนาทีต่ ํารวจของกองบังคับการตํารวจจราจรจับกุม
๙) เปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด กรณีงานติดตามประเมินผลฯ สงตัวผูกระทําผิดให
๑๐) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับรถที่กอมลภาวะซึ่งถูกยึดหรือหามใชตามกฎหมาย
๑๒) ตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดกฎหมายเกีย่ วกับจราจรและ
กฎหมายเกีย่ วกับรถ ซึ่งมีประวัตแิ ตไมรายงานตัวชําระคาปรับเมื่อมีการตอทะเบียนชําระภาษีประจําปที่
กรมการขนสงทางบก
๑๓) ประสานขอมูลตรวจสอบเปรียบเทียบปรับกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๔) พิมพหมายเรียกผูกระทําผิดที่ไมรายงานตัวตามกําหนด
๑๕) แจงใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพสงตัวพนักงานขับรถที่ฝาฝนกฎหมายจราจร
มาดําเนินคดีกรณีมีการแจงขอมูลทางวิทยุสื่อสาร
๑๖) ตรวจสอบและติดตามผูกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจร เมือ่ มีการรับแจงจาก
ประชาชนมาดําเนินการ
๑๗) ประเมินผลการติดตามผูกระทําผิดกฎหมายเกีย่ วกับการจราจร
๑๘) เสนอมาตรการติดตามผูกระทําผิดใหเกิดประสิทธิภาพ
๑๙) ติดตาม ประเมินผลผูกระทําผิดซ้ําซอนตามกฎหมายเกีย่ วกับการจราจร รวมทั้ง
การสงขอมูลผูกระทําผิดที่ตอ งรับการอบรมใหงานอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร
๒๐) ประสานขอมูลการรายงานตัวของผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

๒๐๐
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการยึด การพักใช การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ และคําสัง่ ที่เกี่ยวของ
๒๒) บันทึกขอมูล ประมวล และรายงานผลประวัตกิ ารกระทําผิดและระบบคะแนน
ผูขับขี่ตามที่กฎหมายกําหนด
๒๓) รวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับรถและการจราจร เพื่อวางแผนการจราจร การควบคุม
และปองกัน
๒๔) รวบรวมขอมูลและสถิติการยึด การพักใช การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๒๕) จัดทําบัตรประวัติผูกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจร
๒๖) เก็บรวบรวมหลักฐานและขอมูลผูกระทําผิดกฎจราจร ซึ่งอยูในหลักเกณฑ
ที่จะตองไดรับการอบรมทดสอบตามกฎหมาย
๒๗) จัดทําหลักสูตร แผนการฝกอบรม และการทดสอบผูกระทําผิดกฎจราจร ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนด
๒๘) จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร
๒๙) จัดทําบัตรประวัติผูขับขี่รถที่กระทําผิดกฎจราจร และการออกหลักฐานสําหรับ
ผูผานการอบรมและทดสอบ
๓๐) ประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการยึด
พักใช เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งการแจงผลการอบรมทดสอบตามหลักสูตร
๓๑) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลผูกระทําผิดกฎจราจรที่ผานการอบรมและทดสอบ
ตามหลักสูตร และการจัดทําสถิติผลการปฏิบัติ
๓๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองกํากับการ ๔ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการจราจรดวย
ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และประสานการจัดการจราจรเปนพื้นที่ (ATC) ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาการจราจร การติดตอทางวิทยุสื่อสารและการรับรายงานแจงขาว งานวิศวกรรม
ในหนาที่ตํารวจ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการ ๔
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับแผนงานและการใชระบบโทรทัศนวงจรปดในการจัดการ
จราจรและควบคุมการจราจร
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเทคนิคและซอมบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปดและ
อุปกรณที่เกีย่ วของ

๒๐๑
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเทคนิคและซอมบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปดใหแก
เจาหนาทีแ่ ละหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๕) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นที่ใชเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดและ
ควบคุมการจราจร ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย
๖) ประสานขอมูลการจราจรจากระบบควบคุมการจราจรเปนพื้นที่
๗) ปฏิบัติงานรวมในระบบควบคุมการจราจรเปนพื้นที่
๘) เสนอมาตรการหรือระบบอื่นที่ใชเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดและ
ควบคุมการจราจรในหนาที่ตาํ รวจ
๙) เปนศูนยรวมขาวเกีย่ วกับการจราจรของกองบังคับการตํารวจจราจรและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๐) เปนศูนยรวมขาวสารการสื่อสารของกองบังคับการตํารวจจราจร
๑๑) เปนศูนยการสื่อสารประสานการขาวดานการจราจรระหวางกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) เปนศูนยรับแจงเหตุและขาวสารการจราจร
๑๓) เปนศูนยชมุ สายโทรศัพทภายในที่ทําการของกองบังคับการตํารวจจราจร
๑๔) เปนศูนยโทรสาร โทรพิมพติดตอของกองบังคับการตํารวจจราจรกับหนวยงานอื่น
๑๕) ใหบริการประชาชนดานขาวสารการจราจร
๑๖) เปนศูนยควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติดานการจราจร รวมไปถึงเปน
ศูนยควบคุม กวดขัน และจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร โดยใชเครื่องมือและอุปกรณ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม ของกองบังคับการตํารวจจราจรและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๗) ควบคุม ดูแลหองปฏิบัติการศูนยรวมขาว รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่เกีย่ วของ
๑๘) เปนศูนยตรวจสอบและใหขอ มูลที่เกี่ยวของกับรถและการจราจร
๑๙) จัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานบุคคลและสถานที่ของกองบังคับการตํารวจจราจร
เพื่อการติดตอสื่อสารทางวิทยุ
๒๐) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุทคี่ วรรายงานแกผูบังคับบัญชาหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ
๒๑) ประสานงานและสนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห วิจยั และนําเสนอโครงการ
และแผนงานจราจรของงานที่รับผิดชอบดวยขอมูล หลักการ และหลักวิชาการดานวิศวกรรมจราจร
๒๒) รวมจัดทําหลักสูตรการอบรมเฉพาะดานวิศวกรรมจราจร
๒๓) ประสานงานการจัดสงวิทยากรและผูทรงคุณวุฒดิ านวิศวกรรมจราจรในหลักสูตร
อบรมการจราจรตาง ๆ ของกองบังคับการตํารวจจราจร รวมทั้งเมื่อไดรับการรองขอจากหนวยนอกที่เกีย่ วของ

๒๐๒
๒๔) พิจารณาเสนอแนะดานวิชาการและวิศวกรรมจราจรเพื่อการพิจารณาตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา
๒๕) ใหขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะทางวิชาการ
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสราง ซอม ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร
๒๗) ดําเนินการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาของกองบังคับการตํารวจ
จราจร
๒๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กองกํากับการ ๕ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนเครื่องกล
รถที่เกิดอุบัติเหตุ การตรวจพิสูจนผูขับขี่เสพของมึนเมาและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท การตรวจและ
ควบคุมมลภาวะในหนาที่ตํารวจ ตลอดจนเสนอแนวทางการปองกันอุบัติเหตุจราจร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการ ๕
๒) ตรวจพิสูจนเครื่องยนต เครือ่ งกล อุปกรณและสวนควบของรถตามกฎหมาย
เกี่ยวกับรถและการจราจร
๓) ตรวจพิสูจนเครื่องยนต อุปกรณและสวนควบของยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุ
และที่เจาหนาที่ตํารวจทองทีส่ งใหตรวจ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานชางเครื่องยนต ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม
ยานพาหนะทุกชนิด
๕) ตรวจพิสูจนผขู ับขี่ซึ่งเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนสงตรวจการเสพของมึนเมา
หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
๖) เก็บรักษาตัวอยางอันเปนเครื่องพิสูจนความเมา หรือการเสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทของผูขับขี่ที่ถูกสงมาตรวจ
๗) สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการในพื้นที่
๘) ตรวจพิสูจนรถที่กอมลภาวะ
๙) ศึกษา วิเคราะห วิจยั เพื่อเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการปองกันและ
ลดมลภาวะ
๑๐) รวบรวมขอมูลและสถิติอุบัติเหตุการจราจรในกรุงเทพมหานคร
๑๑) ศึกษา วิเคราะหอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอเท็จจริงและ
แนวทางปองกัน
๑๒) วิเคราะห วิจยั เพื่อเสนอแผนงาน โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
ทั้งในระดับปฏิบัติของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และระดับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) โฆษณา เผยแพร และแนะนําในการลดและการปองกันอุบัติเหตุ

๒๐๓
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กองกํากับการ ๖ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสายตรวจจราจร
ตามแนวพระราชดําริในโครงการพระราชดําริแกไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการ ๖
๒) การปฏิบัติงานสายตรวจจราจรตามแนวพระราชดําริในโครงการพระราชดําริใน
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนเชื่อมตอถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สอบสวนการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล การดําเนินการเกีย่ วกับการขออนุญาตตาง ๆ
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และดําเนินการจัดทํา พิจารณาขอหารือ และวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับ
ขอกฎหมาย กฎ ขอบังคับ คําสั่ง และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการขออนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
และดําเนินการจัดทํา พิจารณาขอหารือ และวินจิ ฉัยตีความเกีย่ วกับขอกฎหมาย กฎ ขอบังคับ คําสั่ง และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามกฎหมายอื่นที่ระบุวาเปนอํานาจหนาที่
๓) ดําเนินการจัดทํารางกฎหมาย กฎ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจจราจร
๔) ดําเนินการสอบสวนการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) – (ฎ) กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ – ๙ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ

๒๐๔
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล
ของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๕) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๑๖) งานศูนยรวมขาวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท โทรสาร โทรพิมพ และติดตอ
ประสานการขาวระหวางกองบังคับการตํารวจนครบาลกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล สถานีตํารวจ
นครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗) งานศูนยควบคุม สั่งการ ตรวจสอบ รับและสงขอมูล รับแจงเหตุดว น
เหตุราย เหตุสญ
ั ญาณ และแจงภัยตาง ๆ ใหกับสายตรวจ รวมทั้งรายงานคดีอาญาตามที่ระเบียบกําหนดให
ผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๑๘) งานจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําตัวขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ รวมตลอดถึงยานพาหนะในสังกัด
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงพัฒนา
ใหมีความทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๒๑) เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบังคับการตํารวจนครบาล โดยรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ และใหบริการแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการ
ตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล
๒๒) วางระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล
และการแกไขขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ของกองบังคับการตํารวจนครบาล

๒๐๕
๒๓) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูล
ทั้งหมดทางเอกสารและทางเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการขอมูลตามระเบียบทีก่ าํ หนด
๒๔) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล
๒๕) รวบรวมทําบัตรดรรชนีบุคคลพนโทษและกูภ ัยทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการประสานงานกับสถานีตํารวจนครบาลพื้นที่ในการสอดสองพฤติการณ
๒๖) รวบรวมประวัติและวิธกี ารประทุษกรรมของคนรายบางประเภทในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล เพื่อประโยชนในการสืบสวนจับกุม
๒๗) รวบรวมดรรชนีบุคคลอันธพาลที่สถานีตํารวจนครบาลสงมา โดยแยก
เก็บไวตามระบบดรรชนี
๒๘) รวบรวมภาพถายของคนรายบางประเภทพรอมทั้งดรรชนีไวเพื่อประโยชน
ในการสืบสวนจับกุม
๒๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๓๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการสืบสวนสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิด
อาญาทั้งหลาย ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับมอบหมาย แบงออกเปน ๕ ชุดสืบสวน
(๓) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดอาญาทัง้ หลาย
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็ก หรือการคามนุษย งานคดี ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน
๒) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญาในความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจพิจารณาสํานวนคดีอาญาที่เสนอมายังกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจนครบาลและสถานีตํารวจนครบาล

๒๐๖
๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) สถานีตํารวจนครบาล แตละสถานีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการในการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และ
บุคคลสําคัญอื่น ๆ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
๒) งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตลอดจนดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความรับผิดอาญาทั้งหลายในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบ
๓) งานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย การให
ความปลอดภัยแกประชาชน และการใหบริการชวยเหลือประชาชนในรูปแบบตาง ๆ
๔) งานสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตํารวจ
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่
๕) งานจัดการจราจรในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
๖) ใหการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
๗) ควบคุม ดูแลรานคาของเกาใหปฏิบัติตามกฎหมาย
๘) ควบคุม ดูแล และสอดสองการเรี่ยไรใหเปนไปตามกฎหมาย
๙) เปนเจาหนาทีท่ ะเบียนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว
๑๐) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฏ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ

๒๐๗
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) งานวิเคราะห ติดตามสถานการณ และบูรณาการดานการขาวอาชญากรรม
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการสืบสวน ๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพันตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในความผิดเกีย่ วกับชีวิตและรางกาย เสรีภาพและชื่อเสียง ตลอดจนงานปราบปรามผูมีอิทธิพลและ
มือปนรับจาง กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งการกระทําความผิดทีม่ ีลักษณะ
คลายคลึงและที่เกี่ยวเนื่อง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๑
๒) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการสืบสวน ๒ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน

๒๐๘
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพันตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในความผิดเกีย่ วกับทรัพย งานปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ งานปองกันปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ งานปราบปรามการโจรกรรมสินคาทางน้ํา รวมทั้งการกระทําความผิดที่มีลักษณะคลายคลึง
และที่เกีย่ วเนือ่ ง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๒
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการสืบสวน ๓ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพันตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในความผิดเกีย่ วกับกฎหมายที่มโี ทษทางอาญา (ยกเวนที่อยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการ
สืบสวน ๑ และ ๒) งานปราบปรามการกระทําผิดเกีย่ วกับอบายมุขตาง ๆ งานปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา งานปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ งานปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการกระทําความผิดที่มีลักษณะคลายคลึงและที่เกีย่ วเนื่อง โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๓
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๐๙
(๕) กองกํากับการสืบสวน ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ
กฎหมายอืน่ ทีม่ ีโทษทางอาญา การกระทําผิดตอความมัน่ คงของรัฐ รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพันตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ในความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐ ความผิดเกีย่ วกับการกอการราย ความผิดเกีย่ วกับความสงบสุขของประชาชน
ความผิดเกีย่ วกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ตลอดจนการสืบสวนกรณีมีเหตุชุมนุมเรียกรองตาง ๆ
รวมทั้งการกระทําความผิดทีม่ ีลักษณะคลายคลึงและที่เกีย่ วเนื่อง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๔
๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกร หรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่
ดําเนินการดานกรรมวิธีขาวกรอง และเปนศูนยรวบรวมขอมูล วิเคราะห และติดตามสถานการณอาชญากรรม
และความมัน่ คงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ สืบสวนคดีอาญาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
พิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูใ นดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ
พิเศษ การเฝาฟง และการใชเครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาขาว รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมขอมูล
อาชญากรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ
๒) อํานวยการ ศูนยปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command And Control
Operations Center (CCOC)) และประเมินผล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสืบสวนรวบรวมขอมูลอาชญากรรม ยาเสพติด ความมั่นคง
และกิจการพิเศษ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล

๒๑๐
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรม ยาเสพติด
ความมั่นคง และกิจการพิเศษ
๕) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา และประสานงานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๖) สืบสวนคดีอาญาโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ
๗) งานเฝาฟง สืบสวนพฤติการณบุคคลและกลุมของอาชญากรรมที่มีลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่
๘) งานฐานขอมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๙) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล
๑๐) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา สอบสวนคดี
อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน
๒) งานสถิติขอมูลดานการสอบสวน และการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาอาชญากรรม
และความมัน่ คงของรัฐ
๓) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๔) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ที่มีลักษณะเปนองคกร
หรือผูมีอิทธิพลและการกระทําผิด
๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฐ) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบตั ิการพิเศษ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล

๒๑๑
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) งานจัดหาอาหารสําเร็จรูปสงใหเจาหนาที่ตาํ รวจของกองกํากับการตาง ๆ
ในกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งออกปฏิบัติหนาทีเ่ มื่อมีเหตุการณฉุกเฉินนอกเหนือจาก
เหตุการณปกติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๑๖) งานศูนยรวมขาวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท โทรสาร โทรพิมพ และติดตอ
ประสานงานการขาวระหวางกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล
รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) งานศูนยควบคุม สั่งการ ตรวจสอบ รับและสงขอมูล รับแจงเหตุดว นเหตุราย
เหตุสัญญาณ และแจงภัยตาง ๆ ใหกับสายตรวจของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้ง
รายงานคดีอาญาใหผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกีย่ วของทราบตามระเบียบทีก่ าํ หนด
๑๘) งานจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําตัวขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ
๑๙) ถายรูปเหตุการณพิเศษตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ
๒๐) ถายรูปและจัดทําภาพยนตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่เห็นวาเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติราชการของตํารวจและประชาชน และเพือ่ การโฆษณาเผยแพรชุดปฏิบัติการทางจิตวิทยา
๒๑) ถายรูปเพื่อจัดทําประวัติคนราย รวบรวมและจัดทําแจกจายภาพถายคนรายสําคัญ
ที่ยังจับกุมตัวไมไดและจับกุมตัวไดแลวไปยังหนวยอื่นที่เกี่ยวของ

๒๑๒
๒๒) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการถายภาพ
หรือวีดิทัศน ภาพนิ่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานภาพถาย รวมตลอดถึงการลาง อัด ขยายภาพ
๒๓) รวบรวม เก็บรักษาภาพถาย วีดิทัศน ภาพนิ่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคดีหรือ
เหตุการณสําคัญไวเปนหลักฐานและขอมูลในการตรวจสอบ
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงพัฒนาใหมีความ
ทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการสุนัขและมาตํารวจ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล
และจัดกําลังชุดสุนัขตํารวจออกปฏิบัติการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สนับสนุนตํารวจทองที่
ในเขตพืน้ ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือหนวยงานอื่นที่รองขอเพื่อทําการพิสูจนกลิ่นหรือสะกดรอย
ฝกอบรมเกี่ยวกับกิจการของสุนัข ดําเนินการดูแล บํารุง เลี้ยง รักษาสุนขั ตํารวจ พรอมทั้งจัดตํารวจมา
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค ในการเสด็จพระราชดําเนินในเขตพื้นที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย โดยจัดสายตรวจตํารวจมา
สนับสนุนตํารวจทองที่เปนกองเกียรติยศในงานพิธีสําคัญ ๆ ฝกอบรมเกี่ยวกับกิจการตํารวจมา ดําเนินการ
ดูแล บํารุง เลี้ยง รักษามา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สุนัขและมาตํารวจ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานคดีและวินัย
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสวัสดิการ
๗) จัดทําหลักสูตรการฝกสุนัขและผูควบคุมสุนัขของทางราชการ
๘) ดําเนินการใหมีเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเลี้ยง ฝกสุนัขและใชมาตามหลักสูตร
และเปนเจาหนาที่เก็บรักษา

๒๑๓
๙) ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสุนัขและมาใหเหมาะสมกับการฝกตามภารกิจ
ที่ตองการ และตรวจสอบสมรรถภาพในการทํางานของสุนัขและมา
๑๐) ดําเนินการควบคุมสถานที่ฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เกี่ยวกับหลักสูตรผูควบคุมสุนัข ฝกอบรมสุนัขของทางราชการตามหลักสูตร และหลักสูตรการขี่มา และ
ฝกมาของทางราชการ ตลอดจนจัดทําประวัตกิ ารฝกและความสามารถของสุนัขและมา
๑๑) ฝกอบรมขาราชการตํารวจพรอมสุนัขและมา เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามภารกิจ
ในลักษณะประจํา
๑๒) ออกตรวจและชวยเหลือตํารวจทองที่เพื่อการปองกันอาชญากรรม กอวินาศกรรม
กอการราย และการใชสุนัขติดตามคนหาคนราย
๑๓) สนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานอื่น ๆ ในการใชสุนัขติดตามคนรายตามที่ไดรับ
การรองขอหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ
๑๔) เปนเจาหนาทีค่ วบคุม ดูแล บํารุง เลี้ยง รักษา และใหอาหารสุนัขและมา ตลอดจน
จัดหาสุนัขและมาไวใชในราชการ
๑๕) สนับสนุนและชวยเหลือตํารวจทองที่ในการใชสุนัขดมกลิ่นพิสูจนของกลาง
๑๖) สนับสนุนและชวยเหลือตํารวจทองที่ในการใชสุนัขดมกลิ่นคนหาวัตถุระเบิดหรือ
ยาเสพติดใหโทษ
๑๗) สนับสนุนและชวยเหลืองานอื่น ๆ ในการใชสุนัขพิสูจนกลิ่นของกลาง คนหา
วัตถุระเบิดและยาเสพติดใหโทษตามที่ไดรับการรองขอหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ
๑๘) ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกมาและการขี่มาในหนาที่ราชการ และจัดทํา
แผนการฝกมาตามหลักสูตร
๑๙) จัดกําลังตํารวจพรอมมาเปนกองเกียรติยศถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
และผูแทนพระองค กรณีเสด็จพระราชดําเนินในพิธีตาง ๆ
๒๐) เปนกองเกียรติยศมาในงานพิธีสําคัญของประเทศ
๒๑) สนับสนุนและเสริมกําลังใหกับตํารวจทองที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย รวมทั้ง
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในรูปสายตรวจตํารวจมา
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการศูนยรวมขาว มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรับแจงเหตุ อํานวยการ
ควบคุม และปฏิบัติการดานสื่อสาร โดยเปนศูนยรวมขาวการสื่อสารของกองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ และกองบัญชาการตํารวจนครบาล อํานวยการ ควบคุม สั่งการการปฏิบัติงานของสายตรวจ
ยานพาหนะ เก็บรวบรวมสถิติขอมูลสถิติอาชญากรรม ขอมูลทองถิ่น และขอมูลอื่น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของตํารวจทองทีแ่ ละการรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

๒๑๔
เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครือ่ งมือสื่อสาร และอุปกรณเครือขายที่เกี่ยวของ แบงออกเปน ๓ งาน
และ ๔ ชุดปฏิบัติการ
๑) งานอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกองกํากับการศูนยรวมขาว
๑.๒) งานกําลังพล คดีวินยั และสวัสดิการ
๑.๓) งานเกีย่ วกับพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และอาคาร
สถานที่
๑.๔) งานเกีย่ วกับแผนงาน โครงการ และการฝกอบรม
๑.๕) งานเกีย่ วกับงบประมาณและการเงิน
๑.๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีของระบบ
รับแจงเหตุ เพือ่ ใชสนับสนุนการจัดการดานปองกันปราบปรามอาชญากรรมของกองกํากับการศูนยรวมขาว
โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน
การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ รับแจงเหตุและสั่งการเหตุ ตลอดจน
รถสายตรวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล
๒.๒) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ
การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และการตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทั้งภายใน
ศูนยรับแจงเหตุและลูกขายของสถานีเครือขาย ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
๒.๓) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟแวรที่ใชในการจัดการเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๒.๔) ระบบขอมูลที่จะตองรับผิดชอบ ไดแก
๒.๔.๑) ระบบฐานขอมูลรับแจงเหตุซึ่งประกอบดวยระบบยอยทีส่ ําคัญ
ไดแก
- ระบบฐานขอมูลรับแจงเหตุและบันทึกเหตุ
- ระบบฐานขอมูลบอกตําแหนงรถสายตรวจ
- ระบบฐานขอมูลจัดการเหตุ
- ระบบรายงานขอมูลเชิงสถิติ
- ระบบฐานขอมูลเตรียมการสถานที่

๒๑๕
๒.๔.๒) ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมซึ่งประกอบดวยระบบยอย
ที่สําคัญ ไดแก
- ระบบฐานขอมูลทรัพยที่ถูกประทุษราย
- ระบบฐานขอมูลยาเสพติด
- ระบบฐานขอมูลประกาศสืบจับ
- ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
- ระบบฐานขอมูลประวัติการกระทําผิด
- ระบบฐานขอมูลบุคคลพนโทษ
- ระบบฐานขอมูลภาพถาย
๒.๔.๓) ระบบฐานขอมูลทองถิ่น ไดแก
- ระบบฐานขอมูลบุคคลทั่วไป
- ระบบฐานขอมูลผูมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
- ระบบฐานขอมูลสถานที่
- ขอมูลอื่นที่เปนประโยชนตอ การปฏิบัติงาน
๒.๕) รวบรวมขอมูลและรูปพรรณคนหาย พลัดหลง และคนตายไมทราบชือ่
จากสถานีตํารวจนครบาล แลวประกาศหาตัวญาติพี่นองโดยประสานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร
อยางใกลชิด
๒.๖) รวบรวมทําบัตรดรรชนีบุคคลพนโทษและกูภ ัยทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการประสานงานกับสถานีตํารวจนครบาลทองที่ในการสอดสองพฤติการณ
๒.๗) รวบรวมทําบัตรดรรชนีบุคคลอันธพาลที่สถานีตํารวจนครบาลสงมา
โดยแยกเก็บไวตามระบบดรรชนี
๒.๘) รวบรวมประวัติและวิธกี ารประทุษกรรมของคนรายบางประเภทในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อประโยชนในการสืบสวนจับกุม
๒.๙) รวบรวมภาพถายของคนรายบางประเภท พรอมทั้งทําดรรชนีไวเพื่อ
ประโยชนในการจับกุม
๒.๑๐) ประสานงานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนยพิสูจนหลักฐาน
๑ – ๑๐ ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒.๑๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการสืบจับและการสืบสวนติดตามพฤติการณของ
บุคคลในการกระทําผิด
๒.๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๑๖
๓) งานเทคนิคและพัฒนาระบบ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนย คือ
๓.๑.๑) ฮารดแวร ( Hardware ) ไดแก ระบบคอมพิวเตอรหลัก
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทองถิ่นประจําสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล
๓.๑.๒) ซอฟตแวร (Software) ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของ
ระบบคอมพิวเตอรทุกระบบที่เกี่ยวของ
๓.๒) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสาร และ
โทรคมนาคมของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๓.๓) ปรับปรุงและซอมเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุรับ – สง วิทยุโทรทัศน
และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๓.๔) ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายใน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๓.๕) ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทรับ – สงวิทยุ และวิทยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ
๓.๖) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับ
การตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
๓.๗) พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจัดหา
คลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในกองบังคับการสายตรวจและปฏิบตั ิการพิเศษ
๓.๘) ประสานงานกับกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซึ่งประจํากองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ และดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของตอไป
๓.๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) – ๗) ชุดปฏิบตั ิการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑) – ๗.๑) งานศูนยรวมขาวสาร ศูนยการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ โทรศัพท
โทรสาร โทรพิมพ และติดตอประสานการขาวระหวางกองบัญชาการตํารวจนครบาลกับหนวยราชการอื่น ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ และระหวางกองบังคับการหรือสถานีตํารวจ
๔.๒) – ๗.๒) เปนศูนยรับแจงเหตุดว นเหตุรายทางโทรศัพทของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล รวมทั้งบริการประชาชนเกี่ยวกับการสอบถามทางโทรศัพท
๔.๓) – ๗.๓) เปนศูนยรับแจงเหตุสัญญาณแจงภัยตาง ๆ จากสถานีติดตัง้
สัญญาณแจงภัย แลวดําเนินการไปตามระเบียบที่กําหนด
๔.๔) – ๗.๔) เปนศูนยควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติของ
สายตรวจตาง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล

๒๑๗
๔.๕) – ๗.๕) รายงานคดีอาญาบางประเภทตามระเบียบที่กําหนด หรือ
รายงานเหตุพิเศษ หรือเหตุที่ควรรายงาน ใหผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๔.๖) – ๗.๖) เปนศูนยตรวจสอบและใหขอ มูลกับตํารวจสายตรวจเกี่ยวกับ
คดีอาชญากรรม รถหาย รถเกี่ยวของกับคดี คนหาย พลัดหลง บุคคลตามหมายจับเบือ้ งตน หรือขอมูลอื่น ๆ
เพื่อเสริมประสิทธิภาพใหกบั ตํารวจสายตรวจ
๔.๗) – ๗.๗) เปนศูนยติดตอสื่อสารเรียกติดตามตัวทางวิทยุ
๔.๘) – ๗.๘) เปนเจาหนาทีห่ ลักในการจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขาน
ประจําตัวขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ รวมตลอดถึงยานพาหนะ
ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อใชติดตอสื่อสารทางวิทยุ
๔.๙) – ๗.๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการสายตรวจ มีอาํ นาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย โดยการจัด
สายตรวจออกตรวจ รวมทั้งสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับแหลงอาชญากรรม คดีบางประการตามคําสั่ง และขาว
ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว พฤติกรรมทางดานการกอความไมสงบภายใน สนับสนุนในดานการใชอาวุธและ
อุปกรณพิเศษในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลและเขตพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจจะพิจารณาสั่งการ ดูแลและบํารุงซอมแซม
ยานพาหนะในสังกัดกองกํากับการสายตรวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สายตรวจ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานอาวุธและอุปกรณพิเศษ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับงานตรวจซอมอาวุธและบํารุงยานพาหนะ
๙) จัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจพรอมยานพาหนะ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณพิเศษ
ออกตรวจตรา ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๐) สนับสนุนและใหความชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

๒๑๘
๑๑) รวบรวมพยานหลักฐานในกรณีไมมีพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล
ทองที่ที่เกิดเหตุอยู ณ ทีน่ ั้น โดยใหมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานเกีย่ วกับความผิดอาญาในขั้นตนไดเทาที่
เห็นวาจําเปนแกคดี แลวนําสงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทองที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ
ดําเนินการทางคดีตอไป
๑๒) รับแจงเหตุหรือดําเนินการตามที่ไดรับคําสั่งประสานงานการปฏิบัติจาก
กองกับการศูนยรวมขาว กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๓) ใหบริการกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ไดรับการรองขอหรือไดรับ
คําสั่งการจากผูบังคับบัญชาภายในขอบเขตอํานาจใหกระทําได
๑๔) วางระเบียบ ขอบังคับ ตรวจซอมและบํารุงยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องยนต
กลไกอันเกี่ยวกับยานพาหนะที่อยูในสังกัดกองกํากับการสายตรวจ ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี
๑๕) จัดทําและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการตรวจซอมและบํารุงยานพาหนะ
ใหอยูใ นสภาพเรียบรอย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองกํากับการตอตานการกอการราย มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล ตอตานการกอการรายในเมือง การอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลและสถานที่สําคัญ การชวยเหลือผูประสบภัย การฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนปองกันและปราบปรามการกระทําของกลุมชนอันจะเปนเหตุ
ที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและสนับสนุนกําลังตํารวจทองที่ในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม งานปองกันการกอวินาศกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงตางจังหวัด
เมื่อไดรับการรองขอ โดยไดรับคําสั่งอนุมัติจากผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
ตอตานการกอการราย
๒) งานตอตานการกอการรายสากล
๓) ตอตานและปราบปรามการกอการรายในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดในเขตพืน้ ที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยปฏิบัติทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
๔) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สําคัญ
๕) งานกูชีพและภัยตาง ๆ
๖) รวบรวมขอมูลขาวสารและปฏิบัติการดานการขาวที่เกีย่ วกับการกอการราย
๗) สนับสนุนการเปนวิทยากรและการฝกอบรมใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน

๒๑๙
๘) งานคนหา เก็บกู พิสูจนทราบ ทําใหปลอดภัย ซึ่งวัตถุระเบิดในสถานทีส่ งสัยวา
จะมีหรือไดรบั แจง งานตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีทมี่ ีเหตุเกิดระเบิดขึ้น งานปองกันการกอวินาศกรรม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงตางจังหวัด
๙) สนับสนุนกําลังพลเขารวมการฝกกับศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
ตามวงรอบประจําป
๑๐) ปฏิบัติภารกิจรวมกับศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลเมื่อมีเหตุการณ
กอการรายสากล
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนหา เก็บกู
พิสูจนทราบ ทําใหปลอดภัย ซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยวาจะมีหรือไดรับแจง งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดระเบิดขึน้ งานปองกันการกอวินาศกรรม งานรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกลุมงาน
เก็บกูว ัตถุระเบิด
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานการเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) ตรวจ คนหา พิสูจนทราบ เก็บกู เคลื่อนยาย ขนยาย ทําใหปลอดภัยเกี่ยวกับ
เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง ในสถานที่ซึ่งไดรับแจงวา
๗.๑) มีเหตุขูวางระเบิด
๗.๒) มีเหตุวางระเบิด
๗.๓) มีเหตุพบวัตถุตองสงสัย
๗.๔) มีเหตุพบวัตถุระเบิด
๘) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานที่ซึ่งไดรับแจงวามีเหตุเกิดระเบิดขึ้น
๙) งานรวมปองกันการกอวินาศกรรมและการกอการรายในเมืองดวยวัตถุระเบิด
๑๐) งานตรวจสถานที่ ถวายความปลอดภัย และรักษาใหความปลอดภัยแกบุคคล
สําคัญ ตลอดจนงานพิธี ทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ ไป
๑๑) งานถายรูป ลาง อัด ขยายภาพเกี่ยวกับงานเก็บกูว ัตถุระเบิด
๑๒) งานสนับสนุนการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด

๒๒๐
๑๓) งานจัดวิทยากร จัดทําคูมือ ใหคําแนะนําการรักษาความปลอดภัยและการปองกัน
อันตรายจากวัตถุระเบิดทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ ไป
๑๔) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานเก็บกูว ัตถุระเบิด
๑๕) ตรวจพิสูจนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดวาเปนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด
ตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนหรือไม
เปนชนิดใด จําพวกใด นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตใดไดหรือไม อยูในสภาพใชการไดหรือไม
สามารถทําอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด
๑๖) งานเก็บรักษา รับฝากเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดที่สงมาตรวจพิสูจน
๑๗) งานทําลายเครือ่ งกระสุนและวัตถุระเบิดตามคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งใหทาํ ลาย
๑๘) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด
๑๙) งานแยกประเภทของกลาง
๒๐) งานลําเลียง ขนยายของกลาง
๒๑) งานบัญชีคุมเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของกลาง
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กลุมงานสัตวแพทยและสัตวบาล มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล บํารุง
เลี้ยง รักษามาและสุนัข โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานดานธุรการและงานสารบรรณ รวมทัง้ จัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสัตวแพทยและสัตวบาล
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) ตรวจวินิจฉัย วิจัยโรคที่เกี่ยวกับมาและสุนัข พรอมทั้งใหการรักษา
๘) ดูแล บํารุง เลี้ยง รักษาพยาบาลมาและสุนัขใหมีสุขภาพสมบูรณและปองกัน
โรคติดตอ
๙) วินิจฉัย วิเคราะห จัดหาอาหาร รวมทั้งเวชภัณฑที่มีประโยชนและคุณคาแกมา
และสุนัข
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฑ) กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

๒๒๑
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) งานการฝกและจัดหลักสูตรการฝกยุทธวิธตี ํารวจและหลักสูตรพิเศษตาง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจในกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน และ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๖) งานจัดหาอาหารสําเร็จรูปสงใหเจาหนาที่ตาํ รวจของกองกํากับการตาง ๆ ใน
กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ซึ่งออกปฏิบัติหนาที่เมื่อมีเหตุการณฉุกเฉินนอกเหนือจากเหตุการณ
ปกติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๑๗) งานศูนยรวมขาวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท โทรสาร โทรพิมพ และติดตอ
ประสานงานการขาวระหวางกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล
รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๘) งานศูนยควบคุม สั่งการ ตรวจสอบ รับและสงขอมูล รับแจงเหตุดว นเหตุราย
เหตุสัญญาณ และแจงภัยตาง ๆ ใหกับสายตรวจของกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน รวมทั้งรายงาน
คดีอาญาใหผบู ังคับบัญชาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบตามระเบียบที่กําหนด
๑๙) งานจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําตัวขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ
๒๐) ถายรูปเหตุการณพิเศษตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ

๒๒๒
๒๑) ถายรูปและจัดทําภาพยนตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่เห็นวาเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติราชการของตํารวจและประชาชน และเพือ่ การโฆษณาเผยแพรชุดปฏิบัติการทางจิตวิทยา
๒๒) ถายรูปเพื่อจัดทําประวัติคนราย รวบรวมและจัดทําแจกจายภาพถายคนรายสําคัญ
ที่ยังจับกุมตัวไมไดและจับกุมตัวไดแลวไปยังหนวยอื่นที่เกี่ยวของ
๒๓) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการถายภาพ
หรือวีดิทัศน ภาพนิ่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานภาพถาย รวมตลอดถึงการลาง อัด ขยายภาพ
๒๔) รวบรวม เก็บรักษาภาพถาย วีดิทัศน ภาพนิ่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคดี
หรือเหตุการณสําคัญไวเปนหลักฐานและขอมูลในการตรวจสอบ
๒๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๒๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการอารักขา ๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ โดยจัดกําลังตํารวจถวายความปลอดภัย ณ เขตพระราชฐานและที่ประทับ ภายในเขต
พื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและเขตพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
อารักขา ๑
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) เปนกองรักษาการณ รักษาความสงบเรียบรอยรอบเขตพระราชฐาน
ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ขณะประทับอยูในเขตพระราชฐาน

๒๒๓
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรเลงเพลงในแถวรับเสด็จฯ และนําแถวเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการอารักขา ๒ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ โดยจัดกําลังตํารวจถวายความปลอดภัย
ขณะประทับ ณ พระราชฐานหรืออาคารที่จัดถวายเปนทีป่ ระทับชั่วคราว รักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จ
พระราชดําเนินโดยรถยนต รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและบุคคลสําคัญแหงรัฐตางประเทศ ภายในเขต
พื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและเขตพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
อารักขา ๒
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) จัดกําลังตํารวจอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญแหงรัฐตางประเทศ
ขณะพํานักหรือประกอบกรณียกิจ ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๘) จัดกําลังตํารวจพรอมรถยนตและรถจักรยานยนตนําขบวน แซงขบวน และตาม
ขบวนเสด็จพระราชดําเนิน เพื่อถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ กรณีเสด็จ
พระราชดําเนินโดยรถยนตในเขตพื้นทีก่ องบัญชาการตํารวจนครบาล
๙) จัดกําลังตํารวจพรอมรถยนตและรถจักรยานยนตนําขบวน แซงขบวน และตาม
ขบวนเพื่ออารักขาและรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี บุคคลสําคัญแหงรัฐตางประเทศ กรณีเดินทาง
โดยรถยนตในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๐) จัดกําลังตํารวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ
พระราชอาคันตุกะ บริเวณทีป่ ระทับกรณีเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาล

๒๒๔
๑๑) จัดกําลังรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) – (๕) กองกํากับการควบคุมฝูงชน ๑ – ๒ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปองกันและควบคุมการกอการจลาจล การกระทําของกลุมชนอันจะเปนเหตุที่จะกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอย สนับสนุนงานรักษาความมั่นคงและกิจการพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนและเสริมกําลังใหกับตํารวจ
ทองที่เพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการควบคุมฝูงชน
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการปฏิบัติงานของกองกํากับการ
๘) กําหนดหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม กําหนดคุณสมบัติของขาราชการ
ตํารวจที่เขาฝกอบรมและจัดการฝกอบรม
๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดฝกอบรม รวมทั้งการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลและจัดทําสถิติ
๑๐) เบิกจาย ควบคุม ดูแล รักษา และซอมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณและ
ยานพาหนะ
๑๑) ปองกันและควบคุมการกอจลาจล การกระทําของกลุมชนอันจะเปนเหตุ
ที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๑๒) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ หรือสถานที่สําคัญอื่น ๆ และงาน
ที่เกี่ยวกับความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
๑๓) งานรักษาความสงบเรียบรอยในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี ตลอดจน
งานมหกรรมตาง ๆ ที่มีประชาชนเขามารวมงานจํานวนมาก
๑๔) สนับสนุนและเสริมกําลังตํารวจทองที่ในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม
๑๕) งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่สําคัญอื่น ๆ
๑๖) งานเสริมกําลังในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในรูปของ
กําลังรักษาการณ

๒๒๕
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฒ) กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ประกอบดวย
(๑) งานอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สวัสดิภาพเด็กและสตรี
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสถิตแิ ละประวัติของเด็ก เยาวชน และสตรีที่กระทําผิด
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) งานสืบสวนตรวจตราและควบคุม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ตรวจตรา จับกุมเด็ก เยาวชน และสตรีผูกระทําผิดกฎหมาย
๒) สืบสวน สอดสอง และควบคุมความประพฤติของเด็ก เยาวชน และสตรี
ผูกระทําผิดกฎหมาย
๓) ควบคุม ตรวจตราสิ่งที่เปนภัยตอสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และสตรี
๔) การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคาหญิง และเด็ก หรือการคามนุษย
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และสตรี มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) การทัศนศึกษาและการสโมสรสําหรับเด็ก เยาวชน และสตรี
๒) ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพันธและเยาวชนสัมพันธ
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) งานสงเคราะหและคุมครอง มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ใหการสงเคราะหเด็ก เยาวชน และสตรี โดยทําหนาที่ประสานกับหนวยงานที่มี
หนาที่เกีย่ วของกับเด็ก เยาวชน และสตรี ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
๒) ติดตอ พบปะ ใหคําแนะนํากับสตรี รวมทั้งผูปกครอง บิดา มารดาของเด็ก
นักเรียนและเยาวชนที่มีปญหาดานความประพฤติเพื่อหาแนวทางแกไข
๓) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบุคคลเรรอนและขอทาน
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๒๖
(ณ) ศูนยฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานบริการการศึกษาและ
ฝกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และ
ดําเนินการเกีย่ วกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงและการสอบเพือ่ บรรจุเขารับราชการ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของศูนยฝกอบรม
๒) ผลิตเอกสารและตําราของสวนวิชาการและหลักสูตรตาง ๆ
๓) ประสานงานกับอาจารย วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) ปรับปรุงเอกสารและตําราใหทันสมัยอยูเสมอ
๕) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและตํารา
๖) จัดระบบการเก็บรักษาควบคุม ดูแลหนังสือเอกสารใหบริการแกผูใชหอ งสมุด
๗) จัดหาหนังสือที่มีคุณคาและเหมาะสม รวมทั้งงานอันเกีย่ วกับหองสมุด
๘) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเหมาะสมและเพียงพอ
๙) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา
๑๐) อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณการศึกษาใหกับอาจารยหรือวิทยากร
๑๑) จัดเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่
๑๒) วางแผนและเตรียมการในการฝกของหลักสูตรตาง ๆ
๑๓) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการตํารวจและ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๑๔) รวบรวมเอกสาร จัดทําและพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก
๑๕) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนและการฝก
๑๖) ฝกสอน กํากับ ดูแล และติดตามผลการฝกสอน
๑๗) สรุปรายงานผลการฝกสอน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการฝก
๑๘) ปกครอง ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกผเู ขาอบรมในการประพฤติตน การวางตน
การแกไขปญหาขัดของ ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
๑๙) คัดเลือกผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน
๒๐) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยทีเ่ กี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู
๒๑) รวบรวมแผนการฝก ความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ
๒๒) จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษาทีก่ ําหนด
๒๓) จัดทําตารางสอนและปฏิบัตกิ ารศึกษา

๒๒๗
๒๔) วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร
๒๕) ติดตามและประเมินผลผูผานการอบรมที่ไปปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อปรับปรุงนโยบายการศึกษา
ใหเหมาะสม
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๒๘
ขอ ๓ – ๑๑ ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหา ของตํารวจภูธรภาค
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑ และกองบังคับการอํานวยการ และตํารวจภูธรภาค
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือตํารวจ
ภูธรภาค จัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการของ
การประชุม
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานทีร่ าชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและตํารวจภูธรภาค
๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของตํารวจภูธรภาคใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไว
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๗) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของตํารวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ
สรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค เพือ่ ใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของตํารวจภูธรภาค
๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มอี ยูจริง
๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ
การขอแปลงอัตรา

๒๒๙
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาค
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคสํารอง
ราชการ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจาก
ราชการที่ไมเกีย่ วกับความผิดทางวินยั
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑๙) ดําเนินการประสานงานกับภาคเอกชน หรือหนวยราชการอื่น กรณีใหตํารวจ
ไปรักษาการณ
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง
การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดง
เกียรติคุณตาง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาคประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟม
ประวัติขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดี
ความชอบพิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิม่ เติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่ กีย่ วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ
ตํารวจภูธรภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ
และบัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค

๒๓๐
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญและการขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ
และการเรียกคืน
๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๙) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๐) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา
ไดแก การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๑) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๓๒) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัด
๓๔) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวน
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผี ลการปฏิบัติงาน
ดีเดน
๓๘) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๓๙) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ

๒๓๑
๔๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงานสถิติ
ขอมูลของตํารวจภูธรภาค โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๒
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรอง
ทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ
๓) จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม
ดานความมัน่ คง ดานกิจการพิเศษ และดานอื่น ๆ เพื่อรายงานใหกับตํารวจภูธรภาคและสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทราบ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานการขาว การตรวจสอบขาวและการวิเคราะหขาว
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญเพื่อใชในการตรวจสอบและประโยชน
ในการปฏิบัติงานทางราชการ
๖) งานศูนยปฏิบตั ิการตํารวจภูธรภาค
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค เพื่อวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรมทุกประเภท
๘) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาว
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา และงานประสานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๙) จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ
๑๐) วิเคราะหสถานการณและสิง่ บอกเหตุ เพือ่ พิสูจนทราบแนวโนมภัยคุกคาม
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๑๑) ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และ
การรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
๑๒) ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว
อยางตอเนื่องกับหนวยขาวทั้งในประเทศและตางประเทศตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๓๒
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
ทุกประเภท
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงภายในประเทศของตํารวจภูธรภาค เชน
ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม เปนตน
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น และแผนดานกิจการพิเศษ
๕) วางแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
๖) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ตํารวจภูธรภาคใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๗) แผนดานการปองกันภัยฝายพลเรือน
๘) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๙) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๑๐) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตั ิราชการใหกบั เจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ ารงานของกองบังคับการ
อํานวยการและตํารวจภูธรภาค
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับงานจราจรที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของตํารวจภูธรภาค
รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร
๑๒) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการตาง ๆ
และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชีว้ ัด) ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค
และกองบังคับการอํานวยการ

๒๓๓
๑๓) รวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทําการประมวลและ
วิเคราะหสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการพิจารณาชีแ้ นวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการ
วางแผนปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ
ในงานตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมกี ารถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๑๕) ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรมและติดตามประเมินผล
ประสานหนวยที่เกีย่ วของ กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ
การใชเทคนิคพิเศษ ในการแกไขปญหาในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค
๑๗) รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก
ในรอบปงบประมาณ
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการ และงานสรรพาวุธ โดยปฏิบตั ิหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๔
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ ตรวจสอบจัดทําสถานภาพพัสดุ
สิ่งของหลวง กําหนดความตองการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาจัดหาพัสดุใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา และ
จําหนายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการกํากับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการ และ
ควบคุมที่ดินและสิ่งปลูกสรางของตํารวจภูธรภาคและหนวยงานในสังกัด
๔) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ
งานดานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ
๕) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ
เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่
๖) ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร
สถานที่ และอื่น ๆ ที่ใชในราชการ

๒๓๔
๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ที่เกี่ยวของกับงานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ
๘) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ และ
ตรวจสอบสถานภาพพัสดุดา นอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการตามระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
๙) ดําเนินงานเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการควบคุม เก็บรักษา
แจกจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
๑๐) จัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกีย่ วกับการสื่อสาร
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณที่ใชในหองยุทธการและหองประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการและตํารวจภูธรภาค
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน
งานประชาสัมพันธ และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๕
๒) เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือ
ของสาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของตํารวจภูธรภาค
๓) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๔) งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ รวมทั้งงานอื่นที่เกีย่ วของกับการแสวงหา
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคสวนของสังคม
๕) สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการและการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรภาค
๖) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่ วกับการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ เสนอผูบังคับบัญชา
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการใหคําแนะนํา ชี้แจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการ
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการแถลงชี้แจงขาวตอสือ่ มวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจภูธรภาค
๙) ดําเนินการอํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอ
ที่ตํารวจภูธรภาค

๒๓๕
๑๐) ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของตํารวจภูธรภาคตอ
สื่อมวลชนและประชาชนทัว่ ไป
๑๑) งานประชาสัมพันธ เชน การออกวารสาร หรือขาวสารภายใน
การดําเนินงานตั้งแผงปดประกาศ จัดทําที่ติดตอสอบถาม เปนตน
๑๒) รวบรวมขาวหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตํารวจภูธรภาคเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา
๑๓) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญ ๆ ในการใชตรวจสอบและปฏิบัติราชการ
๑๔) สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอื่น เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ
๑๕) รวมกิจกรรมและใหบริการแกชุมชนในทองถิ่นตามความเหมาะสม และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอนั ดีตอประชาชน
๑๖) รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอกิจการตํารวจหรือ
การปฏิบัติงานของตํารวจ
๑๗) เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรฐานใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การปองกันการทําลายความมั่นคงของประเทศ การจราจร
การปองกันยาเสพติดใหโทษใหแกนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และสตรี
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน
และบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๖
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ
๓) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของตํารวจภูธรภาค ตลอดจน
ใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๕) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ และดําเนินการเกีย่ วกับ
งานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

๒๓๖
๖) รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร ตามแผนงาน งานโครงการ
วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสม เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปและของบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมระหวางป
๗) การจัดทําแผนการใชจาย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอน
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณแทนกัน การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของหนวยงานในสังกัด
การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป การใชจายงบประมาณเหลือจาย การติดตามและประเมินผล รวบรวม
ขอมูลสถิติ เพื่อรายงานผลการใชจายงบประมาณ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวด
คาตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๙) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาคประจําเดือน
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตํารวจภูธรภาค
๑๑) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภท
ของตํารวจภูธรภาค ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๑๒) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑๔) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑๖) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๗) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหงานงบประมาณทราบตามกําหนด
เวลา
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๙) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
และเงินอืน่ ๆ ที่จายในลักษณะเดียวกัน
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาค
๒๑) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ

๒๓๗
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และ
การแจงรายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาค
๒๓) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ที่เกี่ยวของกับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๒๔) การดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของตํารวจภูธรภาค
๒๕) การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การสงเคราะห และการสวัสดิการอื่น ๆ
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายอํานวยการ ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั
การรับคํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินยั การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห
ใหขอเสนอแนะ ขอพิจารณาเกี่ยวกับดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง สํานวนการสอบสวนคดีอาญา
ที่อยูในความรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๗
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญาในสวนที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบ
ของตํารวจภูธรภาควากระทําผิดวินยั ไมวา จะมารองเรียนดวยตนเองหรือรองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต
หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอื่นทีส่ งมา แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจทีก่ ระทําผิดวินัยหรือกระทําผิด
คดีอาญา โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๔) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา
คดีอาญาและหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เพือ่
ประกอบการพิจารณาทางวินัย
๕) พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงใน
สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสืบสวนหรือ
สอบสวนเนื่องจากเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กฎหมายกําหนด แลวมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อสั่งการหรือลงโทษตามความเหมาะสม
๖) พิจารณาและตรวจสอบเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมาย
วาดวยตํารวจแหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจ

๒๓๘
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอ น
ของขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินยั อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด
ทางอาญา ตลอดจนการรายงานในสวนที่เกี่ยวของ
๙) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตา งคดี กรณีขาราชการ
ตํารวจถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัติการตามหนาที่
๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับ
ขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคเพื่อดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งการแจงเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๑) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสม
ในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค ใหมีความประพฤติอยูใน
กรอบวินยั ตํารวจ
๑๒) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่ วกับคดีในสวนทีเ่ กี่ยวของ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ ในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับตํารวจภูธรภาค
๑๔) ควบคุม พิจารณา และวินจิ ฉัยสํานวนคดีแพง ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพงกรณีที่ตํารวจภูธรภาคเปนโจทกหรือจําเลย ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง
๑๕) เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวมทั้งดําเนินการตามกระบวนการ
ทางอาญา ทางแพง และทางปกครอง กรณีขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคและหนวยงานถูกฟอง
ในเหตุทเี่ กิดจากการปฏิบัติหนาที่
๑๖) ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑๗) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๑๘) งานที่เกีย่ วของกับการสงเสริมงานสอบสวน
๑๙) งานดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๓๙
(๘) ฝายอํานวยการ ๘ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ
งานวิเทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๘
๒) งานวิเทศสัมพันธ
๓) จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร ขาวตาง ๆ จากตางประเทศ เพื่อประโยชนใน
ขอมูลหรือประโยชนของการพัฒนาหนวยงานในตํารวจภูธรภาค
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอ ประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางตํารวจภูธรภาคกับตํารวจหรือองคการตางประเทศ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการตอนรับตํารวจหรือองคการตางประเทศที่เขามา
ศึกษา ดูงาน ของตํารวจภูธรภาค
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอตางประเทศ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องตํารวจขอลาไปศึกษา ดูงาน หรือเดินทางไป
ตางประเทศ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายอํานวยการ ๙ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๙
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรภาค โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยู
มาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผล
การปฏิบัติการของเจาหนาทีต่ ํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ
ที่สอบถามขอมูล
๓) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่ของ
ตํารวจภูธรภาค
๔) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการ
แกไขขอมูล ทัง้ ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร

๒๔๐
๕) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูล
ทั้งหมดทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบทีก่ ําหนด
๖) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ
การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทงั้ ภายใน
ศูนยและลูกขายของสถานีเครือขาย ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุง
และพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๙) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๑๐) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนย คือ
๑๐.๑) ฮารดแวร (Hardware) ไดแก ระบบคอมพิวเตอรหลัก ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายทองถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนยเครือขายทองถิ่นประจําสถานีตํารวจและ
ตํารวจภูธรภาค ระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึง
อุปกรณตาง ๆ
๑๐.๒) ซอฟตแวร (Software) ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุ ระบบที่เกีย่ วของ
๑๑) การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
๑๒) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและ
โทรคมนาคมของฝายอํานวยการ ๙ รวมทัง้ หนวยงานอืน่ ๆ ในตํารวจภูธรภาค ใหมปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
อยูเสมอ
๑๓) ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและยายเครื่องมือสื่อสาร
ประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ วิทยุโทรทัศน โทรศัพท โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอืน่ ๆ ใน
ตํารวจภูธรภาค
๑๔) ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวิทยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะสถานีตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาคหรือศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ
๑๕) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับ
การตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร

๒๔๑
๑๖) พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจัดหา
คลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตํารวจภูธรภาค
๑๗) ประสานงานกับหนวยงานทีท่ ําหนาที่วจิ ัยและวางแผนของตํารวจภูธรภาค
เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของตํารวจภูธรภาค เพื่อตรวจสอบและควบคุม ดูแล
เครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซึ่งประจําอยูในสถานีตาํ รวจและหนวยงานทุกหนวยในตํารวจภูธรภาค
แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) ฝายอํานวยการ ๑๐ (มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๙) มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิชาการ งานบริการการศึกษาและฝกอบรม ดําเนินการเกีย่ วกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของตํารวจภูธรภาค และดําเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงและการสอบเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑๐
๒) ผลิตเอกสารและตําราของสวนวิชาการและหลักสูตรตาง ๆ
๓) ประสานงานกับอาจารย วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) ปรับปรุงเอกสารและตําราใหทันสมัยอยูเสมอ
๕) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและตํารา
๖) จัดระบบการเก็บรักษาควบคุม ดูแลหนังสือเอกสารใหบริการแกผูใชหอ งสมุด
๗) จัดหาหนังสือที่มีคุณคาและเหมาะสม รวมทั้งงานอันเกีย่ วกับหองสมุด
๘) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเหมาะสมและ
เพียงพอ
๙) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา
๑๐) อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณการศึกษาใหกับอาจารยหรือวิทยากร
๑๑) จัดเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่
๑๒) วางแผนและเตรียมการในการฝกของหลักสูตรตาง ๆ
๑๓) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๑๔) รวบรวมเอกสาร จัดทํา และพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก
๑๕) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนและการฝก
๑๖) ฝกสอน กํากับ ดูแล และติดตามผลการฝกสอน

๒๔๒
๑๗) สรุปรายงานผลการฝกสอน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการฝก
๑๘) ปกครอง ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกผเู ขาอบรมในการประพฤติตน
การวางตน การแกไขปญหาขัดของ ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
๑๙) คัดเลือกผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน
๒๐) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยทีเ่ กี่ยวของ
กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู
๒๑) รวบรวมแผนการฝก ความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก
ในรอบปงบประมาณ
๒๒) จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษา
ที่กําหนด
๒๓) จัดทําตารางสอนและปฏิบัตกิ ารศึกษา
๒๔) วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร
๒๕) ติดตามและประเมินผลผูผานการอบรมที่ไปปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อปรับปรุง
นโยบายการศึกษาใหเหมาะสม
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม

๒๔๓
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานวิเคราะห ติดตามสถานการณ และบูรณาการดานการขาวอาชญากรรม
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๔) กองกํากับการสืบสวน ๑ – ๓ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพล
ที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการสืบสวน
๒) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค
๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๔) สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย ชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
๕) สืบสวนความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
๖) สืบสวนความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและความมั่นคงของชาติ
๗) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ
๘) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง
๙) ดําเนินการสืบสวนติดตามจับกุมผูตองหาตามหมายจับคางเกา
๑๐) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามบอนการพนัน สถานบริการ และแหลง
อบายมุขที่ผิดกฎหมาย
๑๑) ดําเนินการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
๑๒) ดําเนินการสืบสวนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
๑๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับแรงงานตางดาวและคนเขาเมือง
๑๔) ดําเนินการสืบสวนความผิดตามกฎหมายวาดวยการจําหนายสุรา
โรงแรม ภาพยนตร โรงรับจํานํา อาวุธปน การพนัน การขายทอดตลาด การฮั้วประมูลและขัดขวางการเสนอ
แขงขันราคาในการประมูลงานราชการ การคาของเกา การเรี่ยไร ภาพยนตรและวีดิทศั น ลิขสิทธิ์ รวมทั้ง

๒๔๔
งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของตามที่กฎหมายบัญญัตใิ หอํานาจไว
๑๕) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๖) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมสินคาทางน้ํา
๑๗) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
๑๘) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
น้ํามันเชื้อเพลิง
๑๙) ดําเนินการสืบสวนความผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี และการคามนุษย
๒๐) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด
๒๑) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการกอการรายขามชาติ
๒๒) ดําเนินการสืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๒๓) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค
๒๔) ดําเนินการสืบสวนปราบปรามเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเทคโนโลยี
๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิด
อาญา สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ การเฝาฟง
และการใชเครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาขาว รวมทั้งเปนศูนยรวบรวม วิเคราะหและติดตามสถานการณ
อาชญากรรมและความมั่นคง ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ
๒) งานรวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรมและ
ความมั่นคงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
๓) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาว
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาและประสานงานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๔) สืบสวนคดีอาญาโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ
๕) งานเฝาฟง สืบสวนพฤติการณบุคคลและกลุมของอาชญากรรมที่มีลักษณะ
เปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่
๖) งานสืบสวนหาขาวโดยใชเครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝาฟง
๗) งานฐานขอมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๘) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค

๒๔๕
๙) งานเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิด
๑๐) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กองกํากับการปฏิบตั ิการพิเศษ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การอํานวยการ ควบคุม ดูแลและปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดอาญา รวมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติงานของตํารวจทองที่และหนวยอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ปองกันและปราบปราม
การกอการจลาจลและตอตานการกอการรายในเมือง รวมทั้งการฝกทางดานยุทธวิธีใหกับตํารวจทองที่หรือ
หนวยงานอืน่ ๆ โดยมีเขตอํานาจรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ในเขตพืน้ ที่ตํารวจภูธรภาคและเขตพืน้ ที่อื่น ๆ
ตามแตผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจจะสั่งการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ
๒) ดําเนินการสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และรักษาความปลอดภัยบุคลสําคัญ ตลอดจน
สถานที่สําคัญของทางราชการ
๓) ดําเนินการหรือสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ทางดานการใช
อาวุธและอุปกรณพิเศษในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การกอความไมสงบ การกอจลาจล
การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ
๔) ดําเนินการหรือสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ทางดานการ
เจรจาตอรอง เมื่อมีเหตุกอความไมสงบ การกอจลาจล การกอการราย หรือเมื่อมีการจับตัวประกัน
๕) ดําเนินการหรือสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการ
ชวยเหลือตัวประกันจากการกออาชญากรรม การกอความวุนวายและความไมสงบเรียบรอย การกอจลาจล
การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ
๖) ดําเนินการหรือสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการควบคุม
ฝูงชนจากการกอจลาจล การกอความวุน วายและความไมสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้นจากเหตุตาง ๆ
๗) งานรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในตํารวจภูธรภาค
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย (มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๗)
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค

๒๔๖
พระราชอาคันตุกะ และราชเลขาธิการหรือเลขาธิการพระราชวัง รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบนอกเขต
พระราชฐาน ที่ประทับ พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือในที่ประทับหรือพํานักตามที่สมุหราชองครักษ
หรือเลขาธิการพระราชวังเปนผูกําหนด บริเวณที่ประทับหรือพํานักในระหวางประกอบพระราชกรณียกิจ
หรือประกอบกิจ และในขณะเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางราชการ
และรัฐตางประเทศ ตลอดจนสถานที่สําคัญในเขตพื้นทีต่ ํารวจภูธรภาค ๗ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบริหารงานบุคคล
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานคดีและวินยั
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตร แผนงาน และการฝก
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานสวัสดิการ
๗) ดําเนินการใหคําแนะนําและประชาสัมพันธแกบุคคลและหนวยงานตาง ๆ
ที่มาติดตอราชการกับฝายปฏิบัติการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ตํารวจภูธรภาค ๗
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบรอยภายนอกรอบเขตพระราชฐาน
ที่ประทับ พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือในที่ประทับหรือพํานักตามที่สมุหราชองครักษหรือเลขาธิการ
พระราชวังเปนผูกําหนด ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีที่ไดรับ
การรองขอจากสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ หรือเลขาธิการพระราชวัง ขณะประทับอยูในเขตพระราชฐาน
ที่ประทับ พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือในที่ประทับหรือพํานักตามที่สมุหราชองครักษหรือเลขาธิการ
พระราชวังเปนผูกําหนด
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรเลงเพลงในแถวรับเสด็จฯ และนําแถวเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๗
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดกําลังเพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีที่ไดรับการรองขอจากสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ
หรือเลขาธิการพระราชวัง บริเวณที่ประทับหรือพํานักในระหวางเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจหรือเดินทางไปประกอบกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๗
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดกําลังตํารวจอารักขาบุคคลสําคัญของทางราชการ
หรือรัฐตางประเทศขณะพํานักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๗

๒๔๗
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับจัดกําลังตํารวจพรอมยุทโธปกรณและยานพาหนะ
ในการปฏิบัตหิ นาที่นําขบวน แซงขบวน เพื่อถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
ในกรณีที่ไดรบั การรองขอจากสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ หรือเลขาธิการพระราชวัง ในกรณีเสด็จ
พระราชดําเนินโดยรถยนตในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๗
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดกําลังตํารวจอารักขาบุคคลสําคัญของทางราชการ
ในเขตพืน้ ที่ตํารวจภูธรภาค ๗
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดอาญา สอบสวน
คดีอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นทีใ่ นเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน
๒) งานสถิติขอมูลดานการสอบสวน และการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตชนั้ พนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา
อาชญากรรมและความมั่นคงของรัฐ
๓) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลและ
การกระทําผิดที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค
๔) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบตํารวจภูธรภาค
๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) ตํารวจภูธรจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง

๒๔๘
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานกิจการตางประเทศ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับแผนดานการบรรเทาสาธารณภัยกิจการพลเรือน
๑๖) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๑๗) งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
๑๘) งานเกีย่ วกับกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ
๑๙) งานรายงานขาวเกีย่ วกับการปองกันอาชญากรรม ความมัน่ คง กิจการพิเศษ
และงานอื่น ๆ
๒๐) งานกรรมวิธีขา วกรองและงานวิเคราะหขาว
๒๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการสืบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา งานการขาว งานสืบสวนอาชญากรรมสําคัญ งานปฏิบัติการ
พิเศษ งานเก็บกูวัตถุระเบิด งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ ในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการสืบสวน
๒) งานประชาสัมพันธ

๒๔๙
๓) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการตํารวจถูกรองเรียน กลาวโทษ
วากระทําผิดวินัยหรืออาญา
๔) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
๕) ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือสถานีตาํ รวจทองที่ในการปฏิบัติหนาที่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา
๖) ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือสถานีตาํ รวจทองที่ในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การกอความไมสงบ การจลาจล การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมฝูงชน
และการเจราจาตอรอง
๗) สืบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะกระทําเปนองคกรหรือขบวนการ คดีอาญาที่มี
ความรุนแรง ซับซอน และเกิดคาบเกีย่ วในหลายพืน้ ที่ของสถานีตํารวจภูธร ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของ
ตํารวจภูธรจังหวัด
๘) เก็บรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญา สําเนาหมายจับ ตลอดจนใหความรวมมือ
ในการสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจับตามที่หนวยอื่นประสานขอความรวมมือ และจัดทําประวัติบุคคล
ผูกระทําผิดอาญาและผูตองสงสัยที่เกี่ยวของกับคดีอาญา
๙) อํานวยการในการแสวงหาขาวสารที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของตํารวจ รวมทั้ง
การตรวจสอบขาว
๑๐) ดําเนินการกรรมวิธีตอขาวสาร การผลิตขาวสาร ขาวกรอง และประเมิน
สถานการณเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยที่เกี่ยวของ
๑๑) ดําเนินการสืบสวนหาขาวและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานดานการขาวที่เกีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ อันเปนการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ในเขตจังหวัดซึ่งเปนพืน้ ที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
๑๒) งานเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิด
๑๓) งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดอาญาทั้งหลาย
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย งานคดีในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน

๒๕๐
๒) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญาทั้งหลาย รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจพิจารณาสํานวนคดีอาญาที่เสนอมายังตํารวจภูธร
จังหวัด
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดและสถานีตํารวจภูธร
๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานจราจร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการวางแผนการจัดการจราจร รวมทั้งประสานงานสนับสนุน ควบคุม และกํากับดูแล ตลอดจน
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการเกีย่ วกับงานอํานวยความสะดวกและงานรักษาความปลอดภัยในดาน
การจราจรทางบก ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดวาดวยการจราจรทางบก การขนสงทางบก รถยนต และลอเลือ่ น ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานจราจร
๒) ถวายความปลอดภัยดานการจราจรดวยการจัดรถยนตตรวจเสนทางเสด็จ
นําและติดตามขบวนเสด็จพระราชดําเนินขององคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค ตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน ดําเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแล จัดการ และ
แผนงานจราจร
๓) จัดรถนําขบวนเดินทางของบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศตามเสนทาง
ผานของบุคคลสําคัญ
๔) ควบคุม อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีการชุมนุมประทวง การรวมตัว
ของกลุมมวลชน
๕) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีการติดตั้งซอมบํารุงของหนวยงาน
สาธารณูปโภคที่ดําเนินการในผิวการจราจร
๖) ดําเนินการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแล จัดการ และแผนงานจราจร
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับแผนงานและการใชระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
ในการจัดการจราจรและควบคุมการจราจร

๒๕๑
๘) ควบคุมการจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรในบริเวณพืน้ ที่
รับผิดชอบ รวมทั้งมิใหมีสิ่งกีดขวางการจราจร
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตามผลใบสั่ง การฝกอบรมใหความรู และคําแนะนํา
ดานการจราจร และการตรวจพิสูจนสภาพเครื่องยนต ผูขับขี่ และมลภาวะ
๑๐) ดําเนินการกวดขันจับกุมผูกระทําผิดเกีย่ วกับการจราจร
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการใชเครื่องมือบังคับลอรถในการกวดขันจับกุม
ผูกระทําผิดเกีย่ วกับการจราจร
๑๒) ควบคุมการเบิกจายใบสั่งของเจาพนักงานจราจร
๑๓) ควบคุมระบบใบสั่ง การประมวลใบสั่งดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลและดําเนินมาตรการกับผูกระทําผิดซ้ําซอน
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับการจราจร
๑๕) เปนศูนยรับแจงเหตุและขาวสารการจราจร
๑๖) ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่ วกับการจราจรแกประชาชน
๑๗) โฆษณา เผยแพร และแนะนําในการลดและการปองกันอุบัติเหตุ
๑๘) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑๙) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติดานการจราจรกับสถานีตํารวจทองที่
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยดานการจราจร
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) สถานีตํารวจภูธร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบ รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจาก
ตํารวจภูธรจังหวัด นอกจากนั้นยังมีหนาทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ดานความมัน่ คงภายใน ดานบริการทางสังคม ดานสงเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ดานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ ดานการพัฒนา การบริหาร การปองกันและปราบปราม การรักษาความสงบเรียบรอย
งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) ศูนยฝกอบรม (มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘) ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตรและแผน งานวินยั งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล

๒๕๒
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการ เพือ่ ใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรมขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
ลูกจาง และครอบครัว
๑๕) จัดหา เก็บรักษา และแจกจายเวชภัณฑ
๑๖) เก็บรักษา จัดซอมเครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ
๑๗) งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย
๑๘) การรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในศูนยฝกอบรม
๑๙) จัดใหมีสหกรณ กองทุนสําหรับขาราชการตํารวจ
๒๐) จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร
๒๑) งานโภชนาการ
๒๒) งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร
๒๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๔) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายบริการการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและ
ฝกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๒๕๓
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ

ฝายบริการการศึกษา
๒) จัดการสอนและฝกอบรม
๓) จัดพิมพเอกสารคําสอนและตํารา รวมทั้งการแจกจายและเก็บรักษา
๔) งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานหองสมุด
๕) ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดใหมีความทันสมัย
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖) งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด
๗) งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการ
๘) งานเตรียมทรัพยากรหองสมุดออกบริการ
๙) งานบริการหนังสือและชวยคนควา
๑๐) งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ
๑๑) งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ
๑๒) งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม
๑๓) ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยฝกอบรม
๑๔) จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําป เสนอตํารวจภูธรภาค
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายปกครองและการฝก มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายปกครองและการฝก
๒) ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ
๓) ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ในดานความประพฤติใหอยูในระเบียบ วินยั คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ของศูนยฝกอบรม
๔) ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว

๒๕๔
๕) ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ใหเขารับการฝกหัดและฝกซอมกีฬา
๖) สงเสริม ควบคุม ดูแลการอบรมทางดานจิตใจนักเรียนนายสิบตํารวจและ
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางดานจิตใจ และใหมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่ดีกอนออกไปปฏิบัติหนาที่
๗) ใหความรูแ กนกั เรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๘) ดูแล ตรวจตรา กวดขันใหนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน เพื่อใหการเรียนไดผลอยูเสมอ
๙) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือสิ่งของหลวงตาง ๆ
๑๐) ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กําหนดไวหรือ
ตามภารกิจทีไ่ ดรับมอบหมาย
๑๑) จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพลศึกษา อุปกรณ
การฝกยุทธวิธตี ํารวจ ตลอดจนการดูแล รักษา สถานที่ศกึ ษาและฝกอบรม
๑๒) ใหการศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา
การฝกการตอสูปองกันตัว
๑๓) งานดําเนินการใหความรูและฝกกีฬาประเภทตาง ๆ ตลอดจนการฝกการตอสู
ปองกันตัวทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร
๑๔) งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจ
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานอาจารย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน
งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา และงานอาจารยพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนงาน โครงการ
หลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรม
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั
๓) งานพัฒนาการศึกษา
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรือ
เอกสารประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมินผล
การเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพรางกาย จิตใจขาราชการตํารวจ
๕) งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา การติดตอประสานงานในเรื่องที่
เกี่ยวของกับภาควิชาอื่นหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๕๕
ขอ ๑๒ ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหา ของศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑ และกองบังคับการอํานวยการ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒) งานเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต จัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปน
เลขานุการของการประชุม
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการและศูนยปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเปนไปตามระเบียบทีว่ างไว
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๗) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
จัดทําโครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและ
ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง

๒๕๖
ใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ
การขอแปลงอัตรา
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใตสํารองราชการ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการนําขาราชการตํารวจขึ้นทะเบียนกองประจําการเปนพิเศษ
และการปลดขาราชการตํารวจออกจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร
๑๙) ดําเนินการประสานงานกับภาคเอกชน หรือหนวยราชการอื่น กรณีใหตํารวจ
ไปรักษาการณ
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง
การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดง
เกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
๒๕) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ
แกไข เพิม่ เติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ
และคุณวุฒิเพิม่ เติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหกองบังคับการอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต และหนวยงานที่เกีย่ วของ

๒๕๗
๒๖) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกีย่ วกับเหรียญประเภทตาง ๆ
และบัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ
การขอเลื่อนยศผูเกษียณอายุราชการ
๒๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ
และการเรียกคืน
๒๙) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๓๐) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๑) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๒) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน
๓๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัด
๓๔) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผี ลการปฏิบัติงานดีเดน
๓๘) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๓๙) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงาน
ใดเปนผูรับผิดชอบ

๒๕๘
๔๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงานสถิติขอมูล
ของศูนย งานวิเคราะหขาว งานปฏิบัติการขาว ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๒
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการ
สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ
๓) จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม
ดานความมัน่ คง ดานกิจการพิเศษ และดานอื่น ๆ เพื่อรายงานใหกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานการขาว การตรวจสอบขาวและการวิเคราะหขาว
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อวิเคราะหและติดตามสถานการณ
อาชญากรรมทุกประเภท
๖) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาว เพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา และงานประสานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๗) จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ
๘) งานศูนยปฏิบตั ิการของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๙) วิเคราะหสถานการณและสิง่ บอกเหตุ เพือ่ พิสูจนทราบแนวโนมภัยคุกคามที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๑๐) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการ
รักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๑๑) ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธดานตางประเทศและความรวมมือ
ดานการขาวอยางตอเนื่องกับหนวยขาวในประเทศและตางประเทศ
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๕๙
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภท
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงภายในประเทศของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
เชน ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม เปนตน
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ
และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนดานกิจการพิเศษ
๖) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๗) แผนดานการปองกันภัยฝายพลเรือน
๘) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๙) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๑๐) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตั ิราชการใหกบั เจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน
ของกองบังคับการอํานวยการ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับงานจราจรที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร
๑๒) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการตาง ๆ
และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชีว้ ัด) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศูนยปฏิบตั ิการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และกองบังคับการอํานวยการ

๒๖๐
๑๓) รวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ
ในงานตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมกี ารถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๑๕) ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรมและติดตามประเมินผล ประสาน
หนวยที่เกี่ยวของกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนิค
พิเศษ ในการแกไขปญหาในสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๗) รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการ และงานสรรพาวุธ โดยปฏิบตั ิหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๔
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ ตรวจสอบจัดทําสถานภาพพัสดุ
สิ่งของหลวง กําหนดความตองการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาจัดหาพัสดุใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา และ
จําหนายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการกํากับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการ และควบคุม
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต และหนวยงานในสังกัด
๔) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของงาน
ดานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ
๕) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่
๖) ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่
และอื่น ๆ ที่ใชในราชการ

๒๖๑
๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ
๘) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ และตรวจสอบ
สถานภาพพัสดุดานอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการตามระเบียบที่เกีย่ วของ
๙) จัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกีย่ วกับการสื่อสาร
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการและหองประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ งานปฏิบัติการขาวสาร งานพัฒนาชวยเหลือประชาชน งานสารนิเทศ งานวิเทศสัมพันธ
และงานปฏิบตั ิการกิจการพลเรือน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๕
๒) เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓) สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการ และการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่ วกับการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธเสนอผูบังคับบัญชา
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการใหคําแนะนํา ชี้แจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอืน่ ๆ
๖) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการแถลงชี้แจงขาวตอสือ่ มวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๘) อํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอที่ศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๙) ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใตตอสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

๒๖๒
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการออกวารสารหรือขาวสารภายใน การตั้งแผงติดประกาศ
การจัดทําที่ติดตอสอบถาม
๑๑) รวบรวมขาว หรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใตเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
๑๒) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญ ๆ ในการใชตรวจสอบและปฏิบัติราชการ
๑๓) สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอื่น เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ
๑๔) รวมกิจกรรมและใหบริการแกชุมชนในทองถิ่นตามความเหมาะสมและดําเนินการ
อื่นใด เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตกับองคกรตํารวจภายในประเทศและตางประเทศ หรือองคกรอื่น
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
๑๖) งานวิเทศสัมพันธ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการศึกษา การแปลเอกสารและลามภาษาตางประเทศ
๑๘) เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรการใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การปองกันการทําลายความมัน่ คงของประเทศ การจราจร
การปองกันยาเสพติดใหโทษใหแกนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และสตรี
๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๖
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ
๓) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัด
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น

๒๖๓
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายอํานวยการ ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๗
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภท
๔) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภท
ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๕) จัดเก็บรักษาและนําสงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
รวมทั้งการรับ – สงเปนเงินรายไดแผนดิน
๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๗) จัดทํารายงานการเงินสงสวนราชการที่เกีย่ วของ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๙) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๐) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหฝายอํานวยการ ๖ และกองบังคับการ
อํานวยการทราบตามกําหนดเวลา
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษา สมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๒) ตรวจสอบและพิจารณาทําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
๑๓) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๔) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

๒๖๔
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๖) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๘) การดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายอํานวยการ ๘ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนดานการบริการ
ทั่วไป การขนสง การสงเสริมจริยธรรมและพิธีการ รวมทั้งการลําเลียง สงกลับผูปวย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๘
๒) ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สุขอนามัย ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณทั่วไป และการจัดสถานที่ในกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
๓) ดําเนินการในงานขนสง ควบคุมและดูแลรักษายานพาหนะ ควบคุมการใชจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔) ดําเนินการวางแผนและประสานงานเกีย่ วกับศาสนา การอบรมศีลธรรมและ
จริยธรรม งานพิธีการ งานเสริมสรางขวัญและกําลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวติ ขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการลําเลียงสงกลับผูปวย การรักษาพยาบาลเบื้องตนใหแก
ขาราชการตํารวจและครอบครัว พนักงานราชการ และลูกจาง ผูถูกควบคุมและญาติผูถูกควบคุม ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมโรคของศูนยปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต
๖) การตรวจสุขภาพใหกับผูถูกควบคุม
๗) ควบคุมกํากับดูแลงานโภชนาการของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเปนไปตามหลักสุขภิบาลอาหาร
๘) งานอาคารบานพักของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

๒๖๕
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายอํานวยการ ๙ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั การรับ
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาทีอ่ ยูใน
ความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๙
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญาในสวนที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบ
ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตวากระทําผิดวินยั ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอืน่ ที่สงมา แลวดําเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยั หรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา
และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เพื่อประกอบการ
พิจารณาทางวินัย
๕) พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวน
การสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสืบสวน
เนื่องจากเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กฎหมายกําหนด แลวมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจเพื่อสั่งการ
หรือลงโทษตามความเหมาะสม
๖) พิจารณาและตรวจสอบเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอาํ นาจ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอ นของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
ตลอดจนการรายงานในสวนที่เกี่ยวของ
๙) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตา งคดี กรณีขาราชการตํารวจ
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิ ารตามหนาที่

๒๖๖
๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการแจง
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินัย
๑๑) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตใหมี
ความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ
๑๒) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่ วกับคดีในสวนทีเ่ กี่ยวของ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ ในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๔) ควบคุม พิจารณา และวินจิ ฉัยสํานวนคดีแพง ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพง กรณีที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนโจทกหรือจําเลย
ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง
๑๕) เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวมทั้งดําเนินการตามกระบวนการทาง
อาญา ทางแพงและทางปกครอง กรณีขาราชการตํารวจสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
และหนวยงานถูกฟองในเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
๑๖) ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑๗) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๑๘) งานที่เกีย่ วของกับการสงเสริมงานสอบสวน
๑๙) งานดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) ฝายอํานวยการ ๑๐ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑๐
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน

๒๖๗
การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล
๓) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๕) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด
๖) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทงั้ ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขายตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย
๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุง
และพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๙) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๑๐) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
๑๐.๑) ฮารดแวร (Hardware) ไดแก ระบบคอมพิวเตอรหลัก ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายทองถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนยเครือขายทองถิ่นประจําสถานีตํารวจและ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต และระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจติ อล (Digital Wireless
Data Communication) รวมถึงอุปกรณตาง ๆ
๑๐.๒) ซอฟตแวร (Software) ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุ ระบบที่เกีย่ วของ
๑๑) การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
๑๒) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของฝายอํานวยการ ๑๐ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๑๓) ปรับปรุงและซอมเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งหนวยงานอื่นในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

๒๖๘
๑๔) ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายในศูนย
๑๕) ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวิทยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะสถานีตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตหรือ
ศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ
๑๖) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
๑๗) พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่
ของเครื่องมือสื่อสารในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๘) ประสานงานกับหนวยงานทีท่ ําหนาที่วจิ ัยและวางแผนของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อจัดเจาหนาที่รว มในการไปตรวจราชการประจําปของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซึ่งประจําอยูใ นสถานีตํารวจ
และหนวยงานทุกหนวยในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐) ดําเนินการชวยเหลือและแนะนําเกีย่ วกับการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี
๒๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

๒๖๙
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานวิเคราะห ติดตามสถานการณ และบูรณาการดานการขาวอาชญากรรม
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการสืบสวน ๑ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรม
ที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ การเฝาฟง และการใชเครื่องมือพิเศษ
ในการสืบสวนหาขาว รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมขอมูลอาชญากรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๑
๒) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓) งานเฝาฟง สืบสวนพฤติการณบุคคลและกลุมของอาชญากรรมที่มีลักษณะ
เปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่
๔) ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๕) งานสืบสวนหาขาวโดยใชเครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝาฟง
๖) งานฐานขอมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗) พัฒนาบุคลากรดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูด านการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือพิเศษ
๘) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
๙) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๗๐
(๓) กองกํากับการสืบสวน ๒ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดอาญา สืบสวน
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอเด็ก เยาวชน
และสตรี ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน การปองกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการ
อบายมุข ตลอดจนความผิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความผิดที่เกีย่ วเนื่อง
และความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๒
๒) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๔) สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการกระทําความผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี
๖) สืบสวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความมัน่ คงแหงราชอาณาจักร และความผิด
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการปองกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการ อบายมุข สืบสวนความผิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
๘) สืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความผิดที่เกี่ยวเนือ่ ง และความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ
๙) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
๑๐) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการซักถาม ๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา กฎหมายเกีย่ วกับ
ความมั่นคง ตลอดจนกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในสวนของการรับตัว
ควบคุม ผูตองสงสัย ผูถูกเชิญตัว ผูสมัครใจรายงานตัวตอทางราชการ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ควบคุม
การสงตัวผูถูกควบคุมใหแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายหรือกลับภูมิลําเนา โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้

๒๗๑
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ

ซักถาม ๑
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับอาคารสถานที่ อาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูถูกควบคุม
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการควบคุมและรักษาความปลอดภัยผูถ ูกควบคุมและสถานที่
ควบคุม
๔) ดําเนินการจัดทําทะเบียนและสถิติ จัดเก็บขอมูลบุคคล พรอมจัดทําประวัติ
เบื้องตน
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการเยีย่ มผูถูกควบคุม
๖) ดําเนินการสงตัวผูถูกควบคุมและสงกลับ
๗) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญา
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองกํากับการซักถาม ๒ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา กฎหมายเกีย่ วกับ
ความมั่นคง ตลอดจนกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ดานการสอบปากคําเบื้องตน
การซักถาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการติดตามพฤติกรรมและทัศนคติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
ซักถาม ๒
๒) ดําเนินการสอบปากคําเบื้องตนและซักถามผูถูกควบคุม
๓) ดําเนินการขอขยายเวลาการควบคุมตัวผูถูกควบคุม
๔) ดําเนินการสรุปผลการสอบปากคําเบื้องตนและจัดทําผลการซักถามผูถูกควบคุม
๕) ดําเนินการขยายผลการซักถามเพื่อพิสูจนทราบตัวบุคคล สิ่งของ และสถานที่
และขยายผลการซักถามรวมกับงานซักถาม และงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ
๖) ดําเนินการวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการสอบปากคําเบื้องตน
และการซักถาม
๗) สนับสนุนพนักงานสอบสวนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําตัวผูถูกควบคุม
ไปนําชี้สถานที่เกิดเหตุ ถายภาพ จัดทําแผนที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ตามผลการสืบสวน ซักถาม
๘) ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติผูถูกควบคุม
๙) ดําเนินการติดตามพฤติกรรมผูถูกควบคุมทั้งในและนอกสถานที่ควบคุม
๑๐) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดอาญา

๒๗๒
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา สอบสวนคดี
อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นทีใ่ นเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน
๒) งานสถิติขอมูลดานการสอบสวน และการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาอาชญากรรม
และความมัน่ คงของรัฐ
๓) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลายที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพล และการกระทําผิด
ที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) ตํารวจภูธรจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน

๒๗๓
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) งานกิจการตางประเทศ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับแผนดานการบรรเทาสาธารณภัยกิจการพลเรือน
๑๖) งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
๑๗) งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ
๑๘) งานรายงานขาว
๑๙) งานกรรมวิธีขา วกรองและงานวิเคราะหขาว
๒๐) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
๒๑) งานประสานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ จัดใหมีการสาธิตหรือใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะอื่น ๆ ตลอดจนการบํารุงรักษาเพือ่ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
๒๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการสืบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา งานการขาว งานสืบสวนอาชญากรรมสําคัญ และงานสืบสวน
คดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน
๒) งานประชาสัมพันธ
๓) ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการปฏิบัติหนาที่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา
๔) ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือสถานีตาํ รวจทองที่ในการปราบปราม
อาชญากรรม การกอความไมสงบ การจลาจล การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมฝูงชน และการเจรจา
ตอรอง

๒๗๔
๕) สืบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะกระทําเปนองคกรหรือขบวนการ คดีอาญาที่มี
ความรุนแรง ซับซอน และเกิดคาบเกีย่ วในหลายพืน้ ที่ของสถานีตํารวจภูธร ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของ
ตํารวจภูธรจังหวัด
๖) เก็บรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญา สําเนาหมายจับ ตลอดจนใหความรวมมือ
ในการสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจับตามที่หนวยอื่นประสานขอความรวมมือ และจัดทําประวัติบุคคล
ผูกระทําผิดอาญาและผูตองสงสัยที่เกี่ยวของกับคดีอาญา
๗) อํานวยการในการแสวงหาทีเ่ กี่ยวกับงานในหนาที่ของตํารวจ รวมทั้งการตรวจ
และวิเคราะหขอมูลการสืบสวน
๘) ดําเนินการสืบสวนหาขาวและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานดานการขาวที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อันเปนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ในเขตจังหวัดซึ่งเปนพื้นที่รบั ผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
๙) งานเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิด
๑๐) งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญาทั้งหลาย การ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย งานคดีในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ของตํารวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานสอบสวน
๒) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจพิจารณาสํานวนคดีอาญาที่เสนอมายังตํารวจภูธร
จังหวัด
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดและสถานีตํารวจภูธร
๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานจราจร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการวางแผนการจัดการจราจร รวมทั้งประสานงานสนับสนุนควบคุมและกํากับดูแล ตลอดจน
ติดตามประเมินผลการดําเนินการเกีย่ วกับงานอํานวยความสะดวก และงานรักษาความปลอดภัยในดาน

๒๗๕
การจราจรทางบก ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดวาดวยการจราจรทางบก การขนสงทางบก รถยนต และลอเลือ่ น ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กลุมงานจราจร
๒) ถวายความปลอดภัยดานการจราจรดวยการจัดรถยนตตรวจเสนทางเสด็จ นําและ
ติดตามขบวนเสด็จพระราชดําเนินขององคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค ตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน
๓) จัดรถนําขบวนเดินทางของบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศตามเสนทางผาน
ของบุคคลสําคัญ
๔) ควบคุม อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีการชุมนุมประทวง การรวมตัวของ
กลุมมวลชน
๕) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีการติดตั้งซอมบํารุงของหนวยงาน
สาธารณูปโภคที่ดําเนินการในผิวการจราจร
๖) ดําเนินการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ ตลอดจน
ควบคุม กํากับ ดูแล จัดการ และแผนงานจราจร
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับแผนงานและการใชระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในการ
จัดการจราจรและควบคุมการจราจร
๘) ควบคุมการจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรในบริเวณพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
รวมทั้งมิใหมสี ิ่งกีดขวางการจราจร
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตามผลใบสั่ง การฝกอบรมใหความรูและคําแนะนํา
ดานการจราจร และการตรวจพิสูจนสภาพเครื่องยนต ผูขับขี่ และมลภาวะ
๑๐) ดําเนินการกวดขันจับกุมผูกระทําผิดเกีย่ วกับการจราจร
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการใชเครื่องมือบังคับลอรถในการกวดขันจับกุมผูก ระทําผิด
เกี่ยวกับการจราจร
๑๒) ควบคุมการเบิกจายใบสั่งของเจาพนักงานจราจร
๑๓) ควบคุมระบบใบสั่ง การประมวลใบสั่งดวยคอมพิวเตอร ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลและดําเนินมาตรการกับผูกระทําผิดซ้ําซอน
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับการจราจร
๑๕) เปนศูนยรับแจงเหตุและขาวสารการจราจร
๑๖) ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่ วกับการจราจรแกประชาชน
๑๗) โฆษณา เผยแพร และแนะนําในการลดและการปองกันอุบัติเหตุ

๒๗๖
๑๘) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑๙) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติดานการจราจรกับสถานีตํารวจทองที่และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยดานการจราจร
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) สถานีตํารวจภูธร มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดอาญาในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบ รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจาก
ตํารวจภูธรจังหวัด นอกจากนั้นยังมีหนาทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ดานความมัน่ คงภายใน ดานบริการทางสังคม ดานสงเสริมและบรรเทาสาธารณภัย ดานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ ดานการพัฒนา การบริหาร การปองกันและปราบปราม การรักษาความสงบเรียบรอย
งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) ศูนยฝกอบรม ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตรและแผน งานวินยั งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั

๒๗๗
๑๔) งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรมขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
ลูกจาง และครอบครัว
๑๕) จัดหา เก็บรักษา และแจกจายเวชภัณฑ
๑๖) เก็บรักษา จัดซอมเครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ
๑๗) งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย
๑๘) การรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในศูนยฝกอบรม
๑๙) จัดใหมีสหกรณ กองทุนสําหรับขาราชการตํารวจ
๒๐) จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร
๒๑) งานโภชนาการ
๒๒) งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร
๒๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๔) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายบริการการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและ
ฝกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายบริการ
การศึกษา
๒) จัดการสอนและฝกอบรม
๓) จัดพิมพเอกสารคําสอนและตํารา รวมทั้งการแจกจายและเก็บรักษา
๔) งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานหองสมุด
๕) ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดใหมีความทันสมัย
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖) งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด
๗) งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการ
๘) งานเตรียมทรัพยากรหองสมุดออกบริการ
๙) งานบริการหนังสือและชวยคนควา
๑๐) งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ
๑๑) งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ

๒๗๘
๑๒) งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม
๑๓) ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในการควบคุม การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยฝกอบรม
๑๔) จัดทํารายงานการศึกษาของตนเอง รายงานประจําป เสนอศูนยปฏิบัตกิ ารตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต หนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อรับรองการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร
ตอสาธารณชน
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายปกครองและการฝก มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา
ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายปกครอง
และการฝก
๒) ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ
๓) ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ในดานความประพฤติใหอยูในระเบียบ วินยั คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ของศูนยฝกอบรม
๔) ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว
๕) ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ใหเขารับการฝกหัดและฝกซอมกีฬา
๖) สงเสริม ควบคุม ดูแลการอบรมทางดานจิตใจนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางดานจิตใจ และใหมีคณ
ุ ลักษณะที่ดี
กอนออกไปปฏิบัติหนาที่
๗) ใหความรูแ กนกั เรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๘) ดูแล ตรวจตรา กวดขันใหนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน เพื่อใหการเรียนไดผลอยูเสมอ
๙) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือสิ่งของหลวงตาง ๆ
๑๐) ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กําหนดไวหรือ
ตามภารกิจทีไ่ ดรับมอบหมาย
๑๑) จัดเตรียม บํารุงรักษาอุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพลศึกษา อุปกรณ
การฝกยุทธวิธตี ํารวจ ตลอดจนการดูแล รักษาสถานที่ศกึ ษา และฝกอบรม

๒๗๙
๑๒) ใหการศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา
การฝกการตอสูปองกันตัว
๑๓) งานดําเนินการใหความรูและฝกกีฬาประเภทตาง ๆ ตลอดจนการฝกการตอสู
ปองกันตัวทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร
๑๔) งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจ
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานอาจารย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัย
และพัฒนาการศึกษา และงานอาจารยพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนงาน โครงการ หลักสูตร
การศึกษาและการฝกอบรม
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน
งานวิจยั และงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพรางกาย จิตใจขาราชการตํารวจ
๔) งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา การติดตอประสานงานในเรือ่ งที่
เกี่ยวของกับภาควิชาอื่นหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๕) งานมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วดั
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(จ) กองกํากับการปฏิบตั ิการพิเศษ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการ
ควบคุม ดูแล และปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดอาญา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของตํารวจทองที่และหนวยอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับ
ความผิดอาญาทั้งหลาย การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ปองกันและปราบปรามการกอการจลาจล
และตอตานการกอการรายในเมือง รวมทัง้ การฝกทางดานยุทธวิธีใหกบั ตํารวจทองทีห่ รือหนวยงานอื่น ๆ
โดยมีเขตอํานาจรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ในเขตพืน้ ที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตและ
เขตพื้นที่อื่น ๆ ตามแตผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจจะสั่งการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
ปฏิบัติการพิเศษ
๒) ดําเนินการสนับสนุนเจาหนาที่ สถานีตํารวจทองที่ ในการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาลและตางประเทศ
ตลอดจนสถานที่สําคัญของทางราชการ

๒๘๐
๓) ปฏิบัติการรบพิเศษสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ทางดานการใชอาวุธ
และอุปกรณพเิ ศษในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การกอความไมสงบ การกอจลาจล การกอ
การรายในรูปแบบตาง ๆ โดยสามารถสนับสนุนการปฏิบัติไดทั้งภาคพื้นดิน ทางน้ํา และหรือทางอากาศ
๔) ปฏิบัติการพิเศษสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ดานการเจรจาตอรอง
เมื่อมีเหตุกอความไมสงบ การกอจลาจล การกอการราย รวมทั้งการชวยเหลือตัวประกันจากการกอการราย
หรืออาชญากรรมตาง ๆ
๕) ปฏิบัติการสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการควบคุมฝูงชนจาก
การกอความไมสงบเรียบรอย การจลาจลจากเหตุตาง ๆ
๖) ดําเนินการศึกษารูปแบบยุทธวิธีในการกออาชญากรรม การกอความไมสงบ
การกอการราย เพื่อนําไปสูการฝกและการพัฒนาการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจในความรับผิดชอบของ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต หรือหนวยงานอื่นที่ไดรบั มอบหมาย
๗) งานเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิด
๘) งานรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๘๑
ขอ ๑๓ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารงาน
บุคคล งานสวัสดิการ และงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานสารบรรณ งานพิมพ และงานธุรการทัว่ ไป การรับ – สงหนังสือ
ออกเลขหนังสือ และจัดทําทะเบียนหนังสือราชการ ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และ
กองบังคับการอํานวยการ
๒) การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณวาดวยการเก็บ การยืม ระยะเวลาการเก็บ
การทําลาย ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง บันทึกแจงความ ราชกิจจานุเบกษา รวมตลอดถึง
เปนเจาหนาทีใ่ นการแจกจายไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของทั้งภายในและภายนอกกองบังคับการ
๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใด ๆ ซึ่งกองบังคับการหรือกองบัญชาการ
จัดใหมีขึ้น ตัง้ แตการจัดเตรียมจนกระทั่งการเก็บเรื่อง เอกสาร และการรายงานการประชุม ทั้งนี้ ยกเวน
เฉพาะกรณีทมี่ ีคําสั่งใหเจาหนาที่งานใด ๆ รับผิดชอบดําเนินการเปนพิเศษ
๔) งานการจัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางาน และตรวจสอบรายชื่อขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของกองบัญชาการ
๕) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการเกีย่ วกับงานไปรษณีย
๖) งานเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗) แจงกําหนดการสําหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานนักขัตฤกษและการจัด
นายตํารวจชั้นผูใหญเขาเฝารับ – สงเสด็จฯ หรือเขารวมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานนักขัตฤกษ
ตาง ๆ
๘) งานบริหารงานบุคคลในกองบังคับการ เสนอแนะนโยบายและวางแผนกําลังคน
๙) งานทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๐) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๑) งานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๒) งานบรรจุ แตงตั้ง โอน ปฏิบัติราชการ และการลาออกจากราชการ
๑๓) งานพิจารณาบําเหน็จความชอบ
๑๔) งานจัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงาน
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

๒๘๒
๑๕) งานจัดทําสถิตแิ ละรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดกําลังเพื่อประโยชนในการ
บริหาร
๑๖) งานการลาศึกษาตอภายในประเทศ
๑๗) งานจัดสรรกําลังพลเขาประจําการและกําลังพลประจําหนวย
๑๘) งานเสนอแตงตั้งนายตํารวจราชสํานักเวร
๑๙) งานวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางของกองบัญชาการ
๒๐) งานขอพักอาศัยในอาคารบานพักของทางราชการ
๒๑) งานดูแลจัดการเกี่ยวกับฌาปนกิจศพขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดที่เสียชีวติ ขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเมื่อไดรับการรองขอจากครอบครัวใหอปุ การะ
ชวยเหลือเกีย่ วกับพิธีศพ
๒๒) สงเคราะหแกครอบครัวของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ซึ่งมีความเดือดรอนหรือรองขอใหชวยเหลือตามควรแกกรณี
๒๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจเยี่ยมขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง
และครอบครัวในโรงพยาบาลตามความเหมาะสมในแตละกรณี
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสุขภาพเบื้องตนแกขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัด
๒๕) งานสันทนาการและกีฬาใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ในสังกัด
๒๖) วิเคราะหปญหาและเสนอแนะวิธีแกไข รวมทั้งจัดทําโครงการสวัสดิการเพื่อสิทธิ
ประโยชนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสหกรณ กองทุน มูลนิธิ
๒๘) งานจัดทําสถิตเิ กี่ยวกับงานสวัสดิการในหนาที่
๒๙) งานเก็บรักษาสมุดประวัติขา ราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และตํารวจนอกราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง จัดทําประวัติ ก.พ.๗ ตลอดจน
การแกไขรายการตาง ๆ ใหถูกตอง
๓๐) งานขอมีบัตรประจําตัวและบัตรอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๓๑) งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๓๒) งานขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ ขอและการเรียกคืนประทวนยศ
๓๓) งานขอพระราชทานยศขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร และการเลื่อนยศ
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร

๒๘๓
๓๔) งานตรวจสอบอายุราชการและงานเกีย่ วกับบําเหน็จบํานาญ
๓๕) การดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.)
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดของกองบังคับการอํานวยการ
๓๗) การจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
๓๘) การเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
๓๙) รายงานวันลากิจ ลาปวย ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ในสังกัด
๔๐) งานควบคุมการลาทุกประเภทของขาราชการตํารวจในสวนของกองบังคับการ
อํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๔๑) การรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจางประจํา
๔๒) การรายงานการเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางประจํา
๔๓) งานการออกประกาศเกียรติคณ
ุ ชมเชยการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
๔๔) งานการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจดีเดนประเภทตาง ๆ
๔๕) งานใหคําแนะนําและประชาสัมพันธแกบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่มาติดตอ
ราชการ
๔๖) การติดตอประสานงานกับสือ่ ตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธที่ดี
๔๗) เผยแพรผลงานกิจกรรมของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและหนวยงาน
ในสังกัดใหประชาชนทราบ เกิดความเขาใจ ศรัทธา และใหความรวมมือกับเจาหนาทีต่ ํารวจ
๔๘) การจัดทํารวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงานของกองบังคับการอํานวยการ
และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๔๙) ดําเนินการเกีย่ วกับงานที่มไิ ดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด
ในกองบังคับการอํานวยการไวเปนการเฉพาะ
๕๐) งานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาสั่งการใหหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
๕๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๕๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๘๔
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงาน
ความมั่นคง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๒
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทาง
การสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ
๔) จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม
ดานความมัน่ คง ดานกิจการพิเศษ และดานอื่น ๆ เพื่อรายงานใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานการขาว การตรวจสอบขาวและการวิเคราะหขาว
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการรวบรวมขอมูลสถิติ วิเคราะหและติดตามสถานการณ
อาชญากรรมทุกประเภท
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๘) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา และงานประสานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๙) จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ
๑๐) วิเคราะหสถานการณและสิง่ บอกเหตุ เพือ่ พิสูจนทราบแนวโนมภัยคุกคาม
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๑๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และ
การรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
๑๒) ดําเนินการจัดทําแผน มาตรการ คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
การกอการจลาจล และการควบคุมฝูงชน
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเลือกตั้งตาง ๆ
๑๔) ควบคุม กํากับ ดูแลศูนยปฏิบัติการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(ศปก.บช.ก.) ใหดําเนินการดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงทางการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางสังคม ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

๒๘๕
๑๖) ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว
อยางตอเนื่องกับหนวยงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑๗) งานประสานงานดานรัฐสภา รวมทั้งงานตอบกระทูถาม โดยขอรับการสนับสนุน
ขอมูลจากหนวยงานอื่น
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการ
ในภาพรวม ตลอดจนตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
แผนปฏิบัติราชการ ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) รวบรวมผลการปฏิบัติของหนวยใหเปนไปตามยุทธศาสตรของกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลางและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภท
๕) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๖) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๗) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนา เพือ่ พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
ปฏิบัติในงานตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๙) ดําเนินการดานการตรวจราชการ ตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๘๖
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุง โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทํางานสถิติเขา – ออกของ

ฝายอํานวยการ ๔
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย ควบคุมและตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ
เครื่องมือสื่อสาร อาวุธยุทโธปกรณ อาคารสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ
๓) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ และอาวุธยุทโธปกรณ
๔) จัดทําบัญชีหรือทะเบียบการรับ จําหนาย เก็บรักษาและการบํารุงรักษาของ
งานดานสงกําลังบํารุง
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา
แจกจาย ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
๗) รวบรวม เก็บรักษา แจกจายกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับ
งานดานสงกําลังบํารุง
๘) ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทใี่ ชในหองยุทธการและหองประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการ
๙) งานรักษาความสะอาดอาคารที่ทําการ ตลอดจนควบคุม ดูแลที่ทําการบานพัก
ของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชการไดเหมาะสมตลอดเวลา
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการประสานในงานออกแบบ เขียนแบบ คํานวณในวิศวกรรม
ทํารายการกอสรางประมาณคาใชจาย
๑๑) งานควบคุมการกอสราง ตลอดจนการซอมแซม
๑๒) งานที่ดิน สิ่งกอสราง สวนควบอาคารตาง ๆ เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท
รวมถึงการตบแตงอาคารสถานที่และดูแลความสะอาดเรียบรอยในสถานที่ทําการดวย
๑๓) งานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
๑๔) งานแจกจายยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด
๑๕) งานควบคุมการใชยานพาหนะทุกชนิด
๑๖) งานบริการดานการเคลื่อนยายกําลังพล และวัสดุ อุปกรณทุกชนิด
๑๗) งานสนับสนุนยานพาหนะแกหนวยปฏิบัตเิ ฉพาะกิจหรือยามฉุกเฉิน

๒๘๗
๑๘) งานดูแลและเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และสิ่งอุปกรณ
ทุกชนิดในความรับผิดชอบใหอยูใ นสภาพที่ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย
๑๙) งานจายอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และสิ่งอุปกรณทุกชนิด
๒๐) งานควบคุมบัญชีและจําหนายอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา
๒๑) งานสนับสนุนกิจการสงกําลังบํารุงใหแกขา ราชการตํารวจ ซึ่งปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจหรือยามฉุกเฉินเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช หรือสิ่งอุปกรณทุกชนิด
๒๒) งานปรับปรุงซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุรบั – สง วิทยุโทรทัศน
วิทยุกระจายเสียง เครื่องมือบันทึกขอมูล เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒๓) งานติดตั้งเครือ่ งมือสื่อสารประเภทวิทยุรบั – สง วิทยุโทรทัศน ยานพาหนะ
ของหนวยงานในความรับผิดชอบ หรือศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ
๒๔) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยี
ของกองบัญชาการใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๒๕) งานจัดทําสถิตแิ ละรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อประโยชน
ในการบริหาร
๒๖) จัดทําประวัติและรายการเพื่อลงบัญชีคุมรายการสิ่งของหลวงตามระเบียบ
๒๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปองกันอาชญากรรมและ
กิจการพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๕
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานจราจร และงานปองกันอุบัติภยั ตาง ๆ
๓) เปนเจาหนาทีพ่ ิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับงานจราจรที่เกีย่ วของในอํานาจหนาที่
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด
กฎหมายจราจร
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ดูแลแผนการงานในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลปใหม สงกรานต
๕) ดําเนินการจัดทําแผน มาตรการ คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติ

๒๘๘
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการใหคําแนะนํา ชี้แจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการ
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
๘) เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรฐานใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การจราจร และการปองกันยาเสพติดใหโทษใหแกนกั เรียน นักศึกษา
เด็ก เยาวชน และสตรี
๙) วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการบริการและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ตลอดจนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อใหเกิดความสงบ
เรียบรอย
๑๐) รวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑๑) งานพิจารณาออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปนในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๖
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
๓) จัดทําทะเบียนควบคุมงบประมาณ จัดทําประมาณการและขอมูลการรับ – จาย
เงินงบประมาณ และนโยบายงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัด
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖) ดําเนินการจัดทํารายการเบิกจายเงินเดือน คาจาง ขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ ภายในกรอบบัญชีถือจายเงินเดือนที่ไดรับอนุมัติบัญชี

๒๘๙
ถือจายประจําปแลว ตลอดจนเงินคาใชจายตาง ๆ ในหมวดงบดําเนินงานรายการคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
ครุภัณฑ ทีด่ ินและสิ่งกอสราง เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ทีไ่ ดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งที่เกีย่ วของ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๘) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและ
การจัดทําบัญชีรับ – จาย
๙) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑๐) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑๑) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑๓) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๔) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหกองบังคับการอํานวยการทราบ
ตามกําหนดเวลา
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๖) รับผิดชอบในการรับแสดงตนของผูรับบํานาญทางกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง และจัดทําฐานขอมูลการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญ พรอมทั้งตรวจสอบปรับปรุงฐานขอมูล
และสถานภาพของผูรับบํานาญ การเบิกจายเงินสวัสดิการของผูรับบํานาญ การทําเพื่อชําระหนี้บคุ คลที่สาม
ของผูรับบําเหน็จบํานาญ ตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ทีจ่ าย แจงรายการหักภาษีตอ
กรมบัญชีกลางในการเสียภาษีประจําปของขาราชการบํานาญของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑๗) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ของกองบังคับการอํานวยการ
๑๙) รวบรวม ศึกษา พิจารณา และแจงเวียนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และมติ
ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจายได รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง

๒๙๐
แกไขคําสั่งตาง ๆ ในอํานาจของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหสอดคลองกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ตลอดจนดําเนินการทําความตกลงเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ เบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีไปที่กระทรวงการคลัง
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายทุกประเภท
๒๑) ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินตามเอกสารการจายทุกประเภทจากกรมบัญชีกลาง
ผานระบบ GFMIS หรือเบิกจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒๒) การยืมเงินทดรองราชการประจําหนวย
๒๒.๑) ตรวจสอบหนีส้ ินตามสัญญายืมเงินทดรองราชการประจําหนวย
นําเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติจายเงินตามสัญญายืม จายเงินยืมทดรองราชการตามสัญญายืมที่ไดรับอนุมัติ
แลวสงเอกสารที่จายเงินแลวใหงานบัญชีบันทึกบัญชี
๒๒.๒) เมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญายืม ออกใบรับใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน
กรณีมีเงินเหลือจาย จัดทําทะเบียนคุมการรับใบสําคัญ
๒๒.๓) ตรวจสอบเอกสารการใชคืนเงินยืมทดรองราชการ ใบสําคัญคาใชจาย
ตาง ๆ เมื่อถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ ดําเนินการวางฎีกาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางผานระบบ
GFMIS หรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๒๒.๔) เมื่อเอกสารขอเบิกไดรับอนุมตั ิและโอนเงิน ใหหนวยงานจาก
กรมบัญชีกลาง หรือหนวยงานที่เกีย่ วของ งานการเงินดําเนินการจัดทําเช็คสั่งจายเงินใหกับผูมีสิทธิ แลวสง
เอกสารการจายเงิน และเขาไปบันทึกการจายเงินตามฎีกาที่เบิกในระบบ GFMIS
๒๓) การยืมเงินราชการ
๒๓.๑) ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินราชการ และวางเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลางผานระบบ GFMIS เมื่อไดรับอนุมัติและโอนเงินเขา หนวยงานจากกรมบัญชีกลางจัดทําเช็ค
จายเงินใหกับผูมีสิทธิ
๒๓.๒) ตรวจสอบเอกสารใชคืนเงินยืมราชการ เมือ่ ถูกตองแลวดําเนินการ
บันทึกหักลางสัญญาการยืมเงินผานระบบ GFMIS
๒๓.๓) สงเอกสารที่ดําเนินการเรียบรอยแลวใหงานบัญชี
๒๔) สงเอกสารการเบิกจายทุกประเภท พรอมเอกสารการอนุมัติฎีกาของ
กรมบัญชีกลางจากเครื่อง GFMIS ใหงานการเงินดําเนินการจาย
๒๕) ดําเนินการบันทึกการรับ – จายเงินทุกประเภทผานระบบ GFMIS
๒๖) งานรับจายและเก็บรักษาเงินประกันหรือหลักประกัน
๒๗) งานเก็บรักษาและนําเงินสงคลังของกองบังคับการอํานวยการ และหนวยงานยอย

๒๙๑
๒๘) งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือสวัสดิการการเงิน
๒๙) เงินทดรองราชการประจําหนวยของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง
๒๙.๑) ดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาการยืมเงินทดรองราชการประจําหนวย
เปนประจําทุกสิ้นปงบประมาณ
๒๙.๒) สงสัญญาการยืมเงินที่เปลีย่ นแปลงแลวใหงานบัญชี
๓๐) สงหลักฐานการจายเงินและการนําเงินสงคลังทุกประเภทใหงานบัญชี
๓๑) บันทึกบัญชีทกุ ประเภทของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๓๒) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินทุกประเภทกับระบบ GFMIS
๓๓) ลูกหนี้เงินยืมราชการ
๓๓.๑) บันทึกลูกหนี้เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงินในทะเบียนคุม
เงินยืมราชการ
๓๓.๒) บันทึกการสงใชใบสําคัญของลูกหนี้ยืมเงินราชการในทะเบียนคุม
เงินยืมราชการ เปลี่ยนสภาพจากลูกหนี้เงินยืมราชการเปนใบสําคัญเงินงบประมาณ
๓๔) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน บัญชีเงินสด และบัญชีเงินฝากธนาคารตาง ๆ
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๓๕) ตรวจสอบและจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลางทุกบัญชี
๓๖) ตรวจสอบเอกสารแทนตัวเงินและจํานวนเงินคงเหลือวามียอดตรงตามทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการประจําหนวย
๓๗) จัดทํารายงานการเงินตาง ๆ สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและหนวย
ที่เกี่ยวของ
๓๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายอํานวยการ ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานคดี งานนิติการ
งานวินยั งานรับเรื่องราวรองทุกขและสืบสวนขอเท็จจริง รวมตลอดถึงงานตรวจสํานวนการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งอยูในอํานาจของกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๗

๒๙๒
๒) งานตรวจพิจารณาการขออนุญาตสอบสวนคดีอาญา รวมสืบสวน สอบสวน
ฝายเดียวของหนวยงานในสังกัด พิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตาง ๆ แตงตั้งคณะพนักงานสืบสวน
สอบสวน
๓) งานดานการจัดการหมายเรียก หมายอาญา การติดตามและใหความคุมครอง
พยาน
๔) งานตรวจพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม เรงรัดสํานวนการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาของหนวยในสังกัด กําชับ กวดขัน แนะนําการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสอบสวนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ
๕) งานดานนิติการ ที่ปรึกษากฎหมาย หารือขอความเห็น รวบรวมแกไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๖) งานดานนิติวทิ ยาศาสตร และการพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๗) งานดานพัฒนาการสอบสวน
๘) งานดานการรายงานเหตุทางคดี รายงานหมายจับ รายงานขาราชการตองหา
คดีอาญา รายงานตนตองหาคดีอาญา และเหตุรายงานอืน่ ๆ ที่ตองรายงานตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
ที่เกี่ยวของ
๙) การดําเนินการเกี่ยวกับขาราชการกระทําผิดวินัย ถูกรองเรียน หรือถูกดําเนิน
คดีอาญา
๑๐) งานดานการควบคุม ตรวจสอบ กวดขัน ดูแลการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ
๑๑) งานดานคดีปกครองที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินยั และการใชอํานาจ
ทางปกครอง
๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารับเรือ่ งราวรองทุกข หนังสือรองเรียน
การสืบสวนขอเท็จจริง
๑๓) งานพิจารณาดําเนินการทางวินัย ทางแพง และความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายอํานวยการ ๘ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๒๙๓
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ

ฝายอํานวยการ ๘
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริม หารือ ชวยเหลืองานแปลเอกสารภาษาตางประเทศ
และลาม
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอประสานงานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
กองบัญชาการกับตํารวจหรือองคกรตางประเทศ
๔) งานขอลาศึกษาตอตางประเทศ
๕) งานทุนการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
๖) งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศระหวางวันลาพักผอน วันลากิจ และ
วันหยุดราชการ
๗) งานขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ
๘) งานประสานการฟองคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ หรือ
ผิดสัญญารับทุนตาง ๆ
๙) งานความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศ
๑๐) งานรวบรวมผลการประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศของขาราชการ
ในกองบัญชาการ
๑๑) งานรองเรียนโดยชาวตางชาติ
๑๒) งานความรวมมือทางอาญากับตางประเทศ
๑๓) งานจัดสงและกํากับดูแลขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที่ ณ ตางประเทศตาม
การรองขอขององคการระหวางประเทศ
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายอํานวยการ ๙ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๙
๒) งานการเงิน งบประมาณ แผน และกําลังพลของฝายอํานวยการ ๙
๓) ดําเนินการวิเคราะห วิจัยขอมูล และประเมินผลเกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง

๒๙๔
๔) จัดทําแผนการฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
บุคลากรของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
๕) ควบคุม ดูแลหองฝกอบรมคอมพิวเตอร กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๖) ดําเนินการตามยุทธศาสตร แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติ
๗) ดําเนินการในเรื่องคํารับรองการปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ของฝายอํานวยการ ๙
๘) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการนํามาใชเพื่อพัฒนาหนวยงาน
รวมทั้งความเปนไปไดของระบบงานที่จะนําระบบคอมพิวเตอรมาใช
๙) ศึกษา วิเคราะหระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล ตามที่
ฝายอํานวยการ ๙ ไดรับมอบหมาย
๑๐) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศแกหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสํานักงานอัตโนมัติ เปนการนําระบบเครือขายมาใช
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อใชงานดานการสื่อสารระหวางผูใ ชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
ผูใชสามารถสงจดหมาย บันทึกสั่งการ ตลอดจนหนังสือราชการตาง ๆ ไปยังหนวยงานในสังกัดสําหรับ
การจัดพิมพ การรับเอกสารหรือหนังสือไดอยางถูกตอง รวดเร็ว รวมทั้งพิจารณานําระบบการประชุมทางไกล
(Video Teleconference) สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งในสวนภูมภิ าค เพื่อลดคาใชจายในการเดินทางและ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสั่งการ
๑๒) ควบคุม ดูแล เปนผูประสานงานการใชระบบ POLIS รวมถึงระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติระหวางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางกับหนวยงานในสังกัด
เพื่อใหระบบสามารถที่จะดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑๓) บริการใหความรู ตอบขอซักถาม และแกไขปญหาใหกับผูใชงาน (User) ในระบบ
สารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบ
๑๔) ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยและแกไขปญหาในการใชงานระบบเครือขาย
ภายในกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑๕) ควบคุม บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของของทางราชการในความรับผิดชอบของฝายอํานวยการ ๙ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดเสมอ
๑๖) ใหบริการดานเทคนิค การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร และการแกไขปญหาความขัดของ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

๒๙๕
๑๗) วางแผน และพัฒนาระบบการเครือขายสื่อสารขอมูลภายในองคกร (Intranet) ของ
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เพื่อใหเปนตนแบบสําหรับหนวยงานในสังกัด
ในการนําไปประยุกตใช
๑๘) ตรวจสอบและเฝาระวัง ปองกันการใชงานระบบอินเตอรเน็ตของกองบังคับการ
อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เพื่อมิใหกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งอาจสรางความเสียหายใหกับหนวยงานได
๑๙) ศึกษา คนควา วิจัยงานดานเทคโนโลยีเครือขาย เพื่อใหระบบเครือขายทํางานได
อยางดีที่สุด
๒๐) ดูแลและพัฒนาเว็บไซตของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง รวมทัง้ ให
คําปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซตสําหรับหนวยงานในสังกัดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒๑) จัดการฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
๒๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) ฝายอํานวยการ ๑๐ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาอบรม โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑๐
๒) งานแผน พิจารณากําหนดหลักสูตรและวิธกี ารฝกอบรมขาราชการตํารวจในสังกัด
และหนวยงานอื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓) งานกําหนดคุณสมบัติ การจัดขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรและ
โครงการตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่น
๔) ดําเนินการจัดการฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจที่กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง หรือกองบังคับการอํานวยการ เปนผูจัด
๕) งานพิจารณากําหนดตัวบุคคลไปรวมสัมมนา อบรม ตลอดจนบรรยายวิชาการ
ตาง ๆ ที่หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นรองขอ
๖) งานดําเนินการใหขาราชการตํารวจในสังกัดมีโอกาสไปศึกษาตอ
ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ตามความเหมาะสมและจําเปน
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๙๖
(ข) กองบังคับการปราบปราม ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๕) งานวิเทศสัมพันธ
๑๖) งานรักษาการณ
๑๗) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๗) กองกํากับการ ๑ – ๖ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษา
ความสงบเรียบรอย สืบสวนสอบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งปองกันปราบปราม
การกออาชญากรรมที่ตองใชกําลังปฏิบัติการเสริมจํานวนมาก สนับสนุนการปองกันปราบปรามการกอ
การจลาจลและการควบคุมฝูงชน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น

๒๙๗
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธสงคราม
และความผิดทีม่ ีโทษทางอาญา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๘) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล
มือปนรับจาง อาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับการกอความไมสงบสุขแกประชาชน
ที่ตองใชกําลังปฏิบัติการเสริมจํานวนมาก สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกอการจลาจลและ
ควบคุมฝูงชน ระงับเหตุฉุกเฉิน ปราบปรามการกอการราย การกอวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงาน
ดานรถวิทยุสายตรวจมีหนาที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร งานสื่อสารและ
ศูนยวิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจงเหตุและเบาะแสทางโทรศัพทและทาง
ไปรษณีย รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย
(๙) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่ วกับชีวิต รางกาย
ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธสงคราม และความผิดที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ค) กองบังคับการตํารวจทางหลวง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

๒๙๘
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๙) กองกํากับการ ๑ – ๘ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ และความผิด
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง อํานวยความสะดวก ใหบริการและจัดการจราจรบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ
ควบคุม ดูแลการใชทางหลวงและทางพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย แตละกองกํากับการแบงออกเปน
สถานีตํารวจทางหลวง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
สถานีตํารวจทางหลวง มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ และความผิด
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง อํานวยความสะดวก ใหบริการและจัดการจราจรบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ
ควบคุม ดูแลการใชทางหลวงและทางพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๑๐) กลุมงานถวายความปลอดภัย มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
อํานวยการและสนับสนุนถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในการเสด็จ
แปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักสวนภูมภิ าค และกรณีเสด็จพระราชดําเนินหรือเดินทาง

๒๙๙
โดยรถยนตในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือภารกิจนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหคําแนะนํา ขอกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการถวายความปลอดภัย และการนําขบวนใหแกผูบังคับบัญชาและหนวยงาน
รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๑) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดทางอาญาและจราจรบนทางหลวง
และทางหลวงพิเศษ ตามที่สาํ นักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ง) กองบังคับการตํารวจรถไฟ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๐๐
(๒) – (๖) กองกํากับการ ๑ – ๕ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษาความสงบเรียบรอย ปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา และความผิดอื่นที่เกีย่ วเนือ่ งบนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา แนวเขตเสนทาง
รถไฟและเขตพื้นที่สถานีรถไฟ รถไฟฟา ในเขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย แตละกองกํากับการ
แบงออกเปนสถานีตํารวจรถไฟตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
สถานีตํารวจรถไฟ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษาความสงบเรียบรอย ปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น
ที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ รักษาความปลอดภัยแกประชาชนในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบของการรถไฟแหง
ประเทศไทยและพื้นที่สถานีรถไฟ รวมทั้งติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(จ) กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว

๓๐๑
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๖) กองกํากับการ ๑ – ๕ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผูเสียหายหรือ
ผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อการอืน่
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและความผิดอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และใหความปลอดภัยแกนักทองเทีย่ ว ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย แตละกองกํากับการแบงออกเปนงานสืบสวน และสถานีตํารวจทองเทีย่ ว โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานสืบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ
รักษาความสงบเรียบรอย สืบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญาทัว่ ราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผูเสียหาย
หรือผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเทีย่ วหรือเพื่อการอื่น
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ใหความชวยเหลือ
อํานวยความสะดวก และใหความปลอดภัยแกนักทองเทีย่ ว รวมทั้งการสืบสวนหาขอเท็จจริงตามบัตรสนเทห
หนังสือรองเรียน คํารองเรียน ในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
๒) สถานีตํารวจทองเที่ยว มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบเชนเดียวกับกองกํากับการ ๑ – ๕ สําหรับสถานีตํารวจทองเที่ยว ๕ กองกํากับการ ๑ (ศูนยวทิ ยุ)
ใหมีหนาที่เพิม่ เติม ดังนี้ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิทยุสอื่ สารของกองบังคับการและกองกํากับการ ๑ โดย
ปฏิบัติหนาที่เปนศูนยควบคุมและสั่งการทางวิทยุสื่อสาร โทรศัพท โทรสาร ทั้งภายในและภายนอกหนวย

๓๐๒
การรายงานเหตุดวน เหตุพเิ ศษ ทางวิทยุสื่อสาร โทรศัพท โทรสารของกองบังคับการและกองกํากับการ ๑
และงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ของกองกํากับการ ๑ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กองกํากับการ ๖ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ การรักษาความสงบเรียบรอย
สืบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิดอาญา ทั้งในกรณีทผี่ ูเสียหายหรือผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามา
ในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือ
ในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ใหความชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวก และใหความปลอดภัยแกนกั ทองเที่ยว รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฉ) กองบังคับการตํารวจน้ํา ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๓๐๓
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการ ๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ตามกฎหมายอืน่ ที่มีโทษทางอาญา ตลอดจนคนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางน้ํา
จัดกําลังเขารวมปฏิบัติการทางเรือ เตรียมความพรอมและซอมบํารุงเรือตรวจการณ เครื่องยนต ระบบ
ขับเคลื่อน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมถึงอุปกรณ
ประจําเรือ ติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ บริเวณที่ประทับ ในการปฏิบตั ิราชกรณียกิจ รักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจน้ํา การปฏิบัติงานใตน้ําเพื่อการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับความผิด
ทางอาญา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล การตอตานการกอการรายทางทะเล
การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา ผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปฏิบตั ิการคนหาและ
ชวยเหลือผูประสบภัยรวมกับกําลังทางเรือ สํารวจและคนหาของกลางหรือสิ่งผิดกฎหมายใตน้ํา งานดาน
เวชศาสตรใตน้ําและพยาบาล การฝกอบรมขาราชการตํารวจใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใตน้ํา
การใหความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําแกหนวยงานอืน่ และประชาชน การปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทางเรือ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ อัน
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาในนานน้ําไทย การสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี และควบคุม ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล งานความมัน่ คงของชาติทางทะเล การรักษาความปลอดภัยทาง
น้ํา การใหความปลอดภัยในการเดินเรือและฐานขุดเจาะปโตรเลียมในทะเล และอืน่ ๆ ใหเปนไปตามกติกา
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล การกําหนดยุทธการทางเรือในการปฏิบัติงานทางเรือของกองบังคับการ
ตํารวจน้ํา เพื่อการฝกรวม/ผสมทางทะเลระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ การพัฒนา
ปรับปรุงบุคลากรและวิทยาการทางเรือในสาขาตาง ๆ ติดตอ ประสานงาน และใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรหรือ
หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๐๔
(๕) – (๑๒) กองกํากับการ ๔ – ๑๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ รักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา สืบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ตลอดจนคนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางน้ํา บังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ หรืออนุสัญญาระหวางประเทศเกีย่ วกับกิจการพาณิชยนาวี การคา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความมั่นคงของรัฐ สิ่งแวดลอม ที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน หรือนํามาบังคับใชเพื่อรักษาทรัพยากร
และผลประโยชนของชาติทางน้ําในสวนที่เกี่ยวของ ติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับมอบหมาย
แตละกองกํากับการแบงออกเปนสถานีตํารวจน้ํา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
สถานีตํารวจน้าํ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม
กฏหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ และซอมบํารุงเรือตรวจการณเบื้องตน
ตลอดจนคนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางน้ํา ติดตอประสานงานกับองคกรหรือ
หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๓) กลุมงานเรือตรวจการณขนาด ๑๑๐ – ๑๘๐ ฟุต มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยทางน้ําสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยทางน้ําบุคคล
สําคัญ ทําหนาที่เปนเรือราชพาหนะตรวจปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในนานน้ําไทยและ
เขตอํานาจรัฐทางทะเลลาดตระเวน คนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางทะเล รักษา
ผลประโยชนของชาติในนานน้ําไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชายแดนทางทะเล บังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ หรืออนุสัญญาระหวางประเทศเกีย่ วกับกิจการพาณิชยนาวี การคา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความมั่นคงของรัฐ และสิ่งแวดลอมในทะเลซึง่ ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน หรือนํามาบังคับใช
ปฏิบัติการทางดานจิตวิทยาแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั

๓๐๕
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๗) กองกํากับการ ๑ – ๖ มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอืน่ ทีม่ ีโทษ
ทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วเนือ่ งในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๘) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วเนือ่ งทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล

๓๐๖
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานวิเทศสัมพันธ
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๗) กองกํากับการ ๑ – ๖ มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการคามนุษย สืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับ
การคามนุษย รวมทั้งความผิดเกีย่ วกับแรงงานและตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๘) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่ วกับการคามนุษย
รวมทั้งความผิดเกีย่ วกับแรงงานทั่วราชอาณาจักร หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวเนื่อง
ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๐๗
(ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานรักษาการณ
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๓) กองกํากับการ ๑ – ๒ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท สืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท
และความผิดอืน่ ที่เกีย่ วเนื่อง ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๐๘
(๔) – (๕) กองกํากับการ ๓ – ๔ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา สืบสวน
สอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา และความผิดอื่นที่เกีย่ วเนื่อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) กองกํากับการ ๕ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารทุกประเภท สืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกีย่ วกับการเงินการธนาคาร
ทุกประเภท และความผิดอืน่ ที่เกีย่ วเนื่อง ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่ วกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน

๓๐๙
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖ มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐหรือ
การทุจริตในวงราชการ และความผิดวาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐหรือในวงราชการ สืบสวน
สอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา
เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐหรือการทุจริตในวงราชการ และความผิดวาดวยการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐหรือในวงราชการ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๘) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่ วกับการทุจริตของ
เจาหนาที่ของรัฐหรือการทุจริตในวงราชการ และความผิดวาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐหรือ
ในวงราชการ หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบ ริโภค ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม

๓๑๐
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๓) กองกํากับการ ๑ – ๒ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ยกเวนงานใน
ความรับผิดชอบของกองกํากับการ ๓ และกองกํากับการ ๔ สืบสวนสอบสวน ปฏิบตั ิงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา และตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ยกเวนงานในความ
รับผิดชอบของกองกํากับการ ๓ และกองกํากับการ ๔ และความผิดอืน่ ที่เกีย่ วเนื่อง ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) กองกํากับการ ๔ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาหารและยา สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วกับอาหารและยา และความผิดอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่ วกับการคุมครองผูบริโภค
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อาหารและยา หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๑๑
(ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการ ๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร โดยมีเปาหมาย
ของการกระทําความผิดเปนความลับของระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร การใชงานระบบ
คอมพิวเตอร ตลอดจนความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร และความผิดอื่นที่เกีย่ วเนื่อง
ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๓๑๒
(๓) กองกํากับการ ๒ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วกับคดีที่ใชอุปกรณหรือชุดอุปกรณ
ของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสัง่ ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และ
แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติเปนเครื่องมือหลัก
ในการกระทําความผิด และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องทัว่ ราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่ วกับการนําเขาหรือเผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรที่ระบุวาเปนความผิดในกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
หรือการนําเขาหรือเผยแพรขอ มูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญา และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) กลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และสืบสวนความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการทั่วไปของกลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
๒) ดําเนินการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมกับฝายปฏิบัติการ หรือ
หนวยงานอืน่ ตามที่ไดรับการรองขอ
๓) สนับสนุนการจัดเก็บพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส และวัตถุพยานในคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทีเ่ กิดเหตุ
๔) สนับสนุนการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสใหแกฝายปฏิบัติการ
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรองขอ
๕) ดําเนินการตรวจสอบและเฝาระวังการกระทําความผิดใด ๆ บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต รวมทั้งปฏิบัติการโตตอบในเชิงรุกบนเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อปราบปราบ ระงับความเสียหาย
อยางเด็ดขาด รวดเร็วของการกระทําในลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอรรวมกับฝายปฏิบัติการหรือ
หนวยงานอืน่ ตามที่ไดรับการรองขอ
๖) ดําเนินการวิจยั พัฒนา จัดหา และควบคุมดูแลการใชเครือ่ งมืออุปกรณพิเศษตาง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวนและปราบปราม
๗) เปนหนวยงานกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการประสานงานดานการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกับตางประเทศ

๓๑๓
๘) ฝกอบรมใหความรูในดานเทคนิคการสืบสวนสอบสวนกระทําความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานอืน่ ที่รองขอ
(๖) กลุมงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีที่มุงกระทําความผิดเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตกเปนเปาหมายของ
การกระทําความผิด หรือที่ใชระบบคอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือหลักในการกระทําความผิด หรือที่เกี่ยวกับ
การนําเขาหรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรทรี่ ะบุวาเปนความผิดในกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๑๔
ขอ ๑๔ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหาร ปกครอง
กํากับ ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานธุรการ งานกําลังพล งานประวัติ งานสวัสดิการ งานแผนอัตรากําลัง งานวิเคราะหและกําหนดตําแหนง
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) เปนเลขานุการที่ประชุมของกองบังคับการและกองบัญชาการที่ไดจดั ใหมขี ึ้น
ทุกกรณี เวนแตกรณีที่มีหนวยใดที่เจาของเรื่องรับหนาที่เปนเลขานุการเอง รวมทั้งจัดระเบียบวาระ
เตรียมการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
๓) รับ – สงหนังสือจากหนวยงานตาง ๆ
๔) เก็บรักษาและรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ แจงความของทางราชการ
ตลอดจนราชกิจจานุเบกษาและเอกสารอืน่ ที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดไดรับไว
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเวรยามเวรรักษาการณเพื่อรักษาสถานที่ราชการ ปองกัน
และระงับอัคคีภัย และรวบรวมเกีย่ วกับการจัดปฏิบัติหนาที่และเวรที่หนวยตาง ๆ เสนอมา
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในพิธีการตาง ๆ รวมทั้งการเฝารับ – สงเสด็จฯ
๗) จัดทําแผนงานสถานภาพกําลังพล กําหนดความตองการกําลังพล จัดทําโครงการ
และงบประมาณดานกําลังพล
๘) เสนอแนะนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมกําลังพลและการทดแทน
กําลังพล
๙) ติดตอประสานงานดานอัตรากําลังกับหนวยงานตาง ๆ และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง ตลอดจนการจัดทําทะเบียนกําลังพลที่มีอยูจริง
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลง แกไขจํานวนอัตรากําลังของขาราชการตํารวจ
ใหถูกตองตามความเปนจริง
๑๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตัดโอนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนตามคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมหรือการขอแปลงอัตราเงินเดือน
๑๓) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑๔) งานแจงอัตรากําลังพลประจําเดือนใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ

๓๑๕
๑๕) ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการจัดอัตรากําลังใหเปนไปตามแผนภูมิที่รับอนุมัติ
แลว ตลอดจนรักษาอัตราอนุญาตรวมไปถึงลูกจางของทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงจํานวนอัตรากําลังที่วางไวตามหนวยตาง ๆ ดวยเหตุผลอันใดก็ตามตอง
หมายเหตุและแกไขใหถูกตองตรงกัน
๑๖) เสนอแนะจัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกีย่ วกับตัวบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทํา
โครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการ หรือแตงตั้งมาดํารงตําแหนงในหนวยงาน
๑๗) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลของ
หนวยราชการตาง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงสมรรถภาพกําลังพลและใชประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ
๑๘) เสนอแนะการจัดทําการกําหนดหนาที่และคุณสมบัติของผูที่จะปฏิบัติงาน
ในตําแหนงตาง ๆ
๑๙) จัดทําแผน โครงการ เพื่อสนับสนุนความตองการกําลังพลเขาประจําการและ
กําลังพลประจําหนวย
๒๐) พิจารณาเสนอแนะการจัดสรรกําลังขาราชการตํารวจที่จะไดรับแตงตั้งมาประจํา
หนวยในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปอยางเหมาะสม
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน และขอเลื่อนยศ
๒๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัคร และการบรรจุบุคคลภายนอกเขารับ
ราชการ
๒๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ ขาราชการตํารวจในสังกัด
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาหยุดราชการ การลาออก และการใหออกจากราชการ
๒๕) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองบัญชีขอเบิกเงินเดือนประจําเดือนของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การปลดขาราชการตํารวจซึ่งรับราชการตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตลอดจนการถอนการบรรจุกําลังในเวลาเกิดสถานการณฉุกเฉิน
๒๗) ดําเนินการเรื่องเอกชนหรือหนวยราชการขอจางขาราชการตํารวจ
๒๘) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวขาราชการตํารวจรองเรียนขอความเปนธรรม ในกรณี
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง เลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน ความดีความชอบกรณีพิเศษ
๒๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอแตงตั้งเปนนายตํารวจราชสํานัก
๓๐) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป
๓๑) รางหนังสือโตตอบและคําสั่งเกี่ยวกับงานในหนาที่เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม

๓๑๖
๓๒) งานเกีย่ วกับการรวบรวมประวัติ และเก็บรักษาสมุดประวัติของขาราชการตํารวจ
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งขาราชการตํารวจนอกราชการ
๓๓) จัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัตริ าชการ
ตลอดจนการหมายเหตุ แกไขเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและรายงานการเปลี่ยนแปลงไปยังสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัว บัตรประวัติ และบัตรเกี่ยวกับเหรียญ
ประเภทตาง ๆ ใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา
เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๓๖) ประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศกับกองทะเบียนพล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับออกประทวนยศ และการเรียกคืน
๓๘) ตรวจสอบอายุขาราชการตํารวจที่จะถึงกําหนดเกษียณอายุราชการ
๓๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการและจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จ
บํานาญ
๔๐) เก็บสถิติผลงานของขาราชการตํารวจเปนรายบุคคล เพื่อใชเปนหลักพิจารณา
ความสามารถหรือหยอนความสามารถ
๔๑) รวบรวมประวัติการศึกษาและคุณวุฒิพิเศษของขาราชการตํารวจเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๔๒) จัดการเกี่ยวกับเรื่องความชอบ คําชมเชย การขออนุญาต และลงประวัติความชอบ
ราชการพิเศษ
๔๓) จัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจในสังกัด
๔๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๔๕) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจลาศึกษาตอทั้งภายในและตางประเทศ
๔๖) จัดทําโครงการและดําเนินการดานสวัสดิการเกี่ยวกับบานพัก การกีฬา และสโมสร
๔๗) เปนเจาหนาที่พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับทายาทเพื่อรับเงินตามสิทธิ
๔๘) ชวยจัดการสงเคราะหแกครอบครัวขาราชการตํารวจทีป่ ระสบภัย ซึง่ ไดรบั ความ
เดือดรอนขอความชวยเหลือ

๓๑๗
๔๙) ดําเนินการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาขาราชการตํารวจ ซึ่งมีความเดือดรอน
เกี่ยวกับการศึกษา
๕๐) จัดหาบานพักของทางราชการและนําเรื่องผูรองขอเขาอาศัยเสนอคณะกรรมการ
บานพักพิจารณา
๕๑) สนับสนุนงานของสหกรณซึ่งจัดใหมีขึ้นโดยขาราชการตํารวจรวมกันลงทุน เพื่อให
สหกรณดําเนินการไปดวยความเรียบรอยเปนผลดีสมความมุงหมาย
๕๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานอื่นของกองบัญชาการ
๕๓) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับงานสวัสดิการในหนาที่
รับผิดชอบ
๕๔) จัดทําสถิติเกี่ยวกับงานสวัสดิการในหนาที่
๕๕) เปนเจาหนาที่จดั การเกีย่ วกับงานศพขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๕๖) ปฏิบัติงานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ หรือ
งานทีเ่ กีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ
๕๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๕๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ ดูแล
บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร
งานแผนงาน งานวิจยั และประเมินผล และงานคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของฝาย
๒) จัดทําแผนแมบท แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงสรางการบริหารจัดการในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) ตรวจงานประจํางวดหรือประจําปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไว
หรือการตรวจเยี่ยม ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง
๕) รวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติด
๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๑๘
๗) ศึกษา วิเคราะห และประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
๘) เสนอแนะขอบเขตแนวทางในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนานโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการ
๙) งานเกีย่ วกับคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๑๐) กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลและเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา
๑๑) ศึกษา วิเคราะหนโยบายของรัฐบาลในดานยาเสพติด
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ ดูแล
บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ
งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ งานยานพาหนะ งานสื่อสาร และงานบริการหองประชุมภายในอาคาร
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินยั ของฝาย
๒) ประสานงาน รวบรวมขอมูล วางแผน และกําหนดโครงการ เพื่อพัฒนาการสงกําลัง
บํารุงดานงานพลาธิการ เพื่อการทําคําขอตั้งงบประมาณ การจัดทําขอมูลสถานภาพครุภัณฑทกุ ประเภท
ในความรับผิดชอบ และจัดทําขอมูลเบื้องตนสนับสนุนการของบประมาณประจําป
๓) ดําเนินการและอํานวยการทีเ่ กีย่ วของกับงานในหนาที่ดา นงานพลาธิการ
ตั้งแตการจัดหา การซอมบํารุงรักษา การดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทั้งระบบจัดซื้อจัดจางและระบบทรัพยสินถาวรตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่ง
ที่เกี่ยวของ
๔) แจกจาย ลงทะเบียนคุมการจําหนาย การยืมที่เกี่ยวของกับงานในหนาทีด่ าน
งานพลาธิการ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๕) รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ทําการ บานพักของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ใหอยูในสภาพใชการไดดีและมีความเหมาะสมอยูต ลอดเวลา
๖) ประสานงาน รวบรวมขอมูล วางแผน และกําหนดโครงการ เพื่อพัฒนา
การสงกําลังบํารุงดานงานโยธาธิการและงานสรรพาวุธของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
เพื่อการทําคําขอตั้งงบประมาณการจัดทําขอมูลสถานภาพครุภัณฑทกุ ประเภทในความรับผิดชอบ และจัดทํา
ขอมูลเบื้องตนสนับสนุนการของบประมาณประจําป

๓๑๙
๗) ดําเนินการและอํานวยการดานพัสดุที่เกีย่ วของกับงานในหนาที่ดานงานโยธาธิการ
และงานสรรพาวุธ ตั้งแตการจัดหา การซอมบํารุงรักษา การดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทั้งระบบจัดซื้อจัดจางและระบบทรัพยสนิ ถาวรตามกฎหมาย
ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๘) แจกจาย ลงทะเบียนคุมการจําหนาย การยืมที่เกี่ยวของกับงานในหนาทีด่ าน
งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกีย่ วของ
๙) ประสานงาน รวบรวมขอมูล วางแผน และกําหนดโครงการ เพื่อพัฒนาการสงกําลัง
บํารุงดานพาหนะและสื่อสารของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อการทําคําขอตั้งงบประมาณ
การจัดทําขอมูลสถานภาพครุภณ
ั ฑทกุ ประเภทในความรับผิดชอบ และจัดทําขอมูลเบื้องตนสนับสนุนการขอ
งบประมาณประจําป
๑๐) ดําเนินการและอํานวยการดานพัสดุที่เกีย่ วของกับงานในหนาที่ดานพาหนะและ
สื่อสาร ตั้งแตการจัดหา การซอมบํารุงรักษา การดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทั้งระบบจัดซื้อจัดจางและระบบทรัพยสินถาวรตามกฎหมาย ระเบียบ และ
คําสั่งที่เกี่ยวของ
๑๑) แจกจาย ลงทะเบียนคุมการจําหนาย การยืมที่เกี่ยวของกับงานในหนาทีด่ าน
พาหนะและสือ่ สาร ตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกีย่ วของ
๑๒) ดําเนินการและอํานวยการดานพัสดุที่เกีย่ วของกับงานในหนาที่ดานเครื่องมือและ
อุปกรณพิเศษ ตั้งแตการจัดหา การซอมบํารุงรักษา และพัฒนา รวมทั้งการดําเนินการตามระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทั้งระบบจัดซื้อจัดจางและระบบทรัพยสนิ ถาวร
ตามคําสั่ง กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วของ
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับพัสดุทไี่ ดรับบริจาคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ที่อยูในอํานาจที่ไดรับมอบหมาย
๑๔) ดําเนินการและอํานวยการงานบริการหองประชุมภายในอาคารกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๕) งานพิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง แกไข ยกเลิกและตออายุสัญญา
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายปองกันอาชญากรรม มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหาร ปกครอง
กํากับ ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกี่ยวกับ

๓๒๐
งานปองกันยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเฉพาะการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน
สถานประกอบการ และงานประชาสัมพันธดานยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของฝาย
๒) รวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับการปองกันยาเสพติด
๓) เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการในการดําเนินงาน
ปองกันยาเสพติดในศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
๔) บูรณาการการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน
และสถานประกอบการรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๕) วิเคราะหและประเมินสถานการณปญหายาเสพติดในศาสนสถาน สถานศึกษา
ชุมชน และสถานประกอบการ
๖) จัดใหมีการรณรงคเผยแพรความรูในการปองกันยาเสพติดในศาสนสถาน
สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ
๗) เรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับงานประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายงบประมาณและการเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง
กํากับ ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกีย่ วกับ
งานงบประมาณ งานการเงิน งานตรวจจาย และงานบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของฝาย
๒) จัดทําคําขอตั้งและคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
๓) วางแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
๔) แสวงหางบประมาณจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ
๕) พัฒนาระบบและวิธีการบริหารงบประมาณใหทันสมัย
๖) ตรวจสอบ ควบคุม เรงรัดและติดตามประเมินผลการใชจา ยงบประมาณ
๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการบริหารงบประมาณบังเกิดผลดี
ที่สุด
๘) ตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินอื่นที่จายในลักษณะ
เงินเดือน ของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา

๓๒๑
๙)

ตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินชวยพิเศษของขาราชการตํารวจและ

ลูกจางประจํา
๑๐) จัดทําหนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย
๑๑) ตรวจสอบ ควบคุม บัญชีถือจายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ
ของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแกไขทะเบียนคุมบัญชีถือจาย เงินเพิ่ม
ตาง ๆ และจัดทําเอกสารเพื่อขอเงินเดือนเหลือจายจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
๑๒) จัดทําหนังสือรับรองการตัดโอนอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสําหรับหนวยงานที่เบิกจายตรงตอกรมบัญชีกลาง สํานักงาน
คลังจังหวัด และสํานักงานคลังอําเภอ
๑๓) ดําเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แกไข ขอมูลเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํากับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๑๔) จัดทําเอกสารรายละเอียดเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ
ตํารวจและลูกจางตามแบบทีก่ ําหนด ดําเนินการเบิกเงินสมทบ เงินชดเชยประจําเดือนและระหวางเดือน
แลวแตกรณี ตลอดจนจัดทําหนังสือแจงการโอนเงินเขาบัญชีกองทุนบําเหน็จบํานาญตามแบบที่สํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด
๑๕) ตรวจสอบหลักฐานและดําเนินการเบิกจายเงินบํานาญปกติ เงินบํานาญพิเศษ
เงินบําเหน็จขาราชการ เงินบําเหน็จลูกจาง เงินบําเหน็จตกทอด ตลอดจนการจัดทําขอมูลเปลี่ยนแปลง
เงินบํานาญของผูไดรับบํานาญ
๑๖) ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญและดําเนินการเบิกจายเงินงบกลาง เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา
และขาราชการบํานาญ
๑๗) ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญและดําเนินการเบิกจายงบดําเนินการ
๑๘) ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญและดําเนินการเบิกจายงบลงทุน
๑๙) ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญและดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนและรายจายอื่น
๒๐) จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานใบสําคัญและควบคุมเงินงบประมาณของหนวยงาน
ในสังกัด
๒๑) ตรวจสอบเอกสารประมาณการเงินยืมและดําเนินการเบิกจายเงินตามสัญญายืมเงิน
ราชการ
๒๒) จัดทําทะเบียนคุมการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการประจําหนวย
การออกเลขที่สัญญายืมเงิน
๒๓) งานเรงรัด ติดตาม ทวงถามการชําระหนีเ้ งินยืมราชการและเงินทดรองราชการ
ตลอดจนการหักลางลูกหนีเ้ งินยืม

๓๒๒
๒๔) ดําเนินการรับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน และ
เงินอื่น ๆ ตลอดจนการจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๒๕) งานเก็บรักษาและนําเงินสงคลังหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนออกเลขที่
ใบนําสงเงิน/ใบนําฝากเงิน
๒๖) งานรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
๒๗) งานรับ – จาย และเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
๒๘) จัดทําเช็คถอนเงิน สั่งจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๒๙) จัดทําทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงินของทางราชการและการรายงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
๓๐) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมนอกงบประมาณ และการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้
ตามสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณ
๓๑) งานบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดรายวันรับ สมุดรายวันจาย และสมุดรายวัน
ทั่วไป ตลอดจนงานออกเลขที่เอกสารใบสําคัญทางบัญชีที่เกี่ยวของทุกประเภทประกอบการบันทึก
รายการทางบัญชี
๓๒) งานบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร และสมุดบัญชี
แยกประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓๓) งานบันทึกรายการทางบัญชีในทะเบียนคุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓๔) งานตรวจสอบความถูกตองของบัญชี ทะเบียนคุมตาง ๆ และจัดทํารายงาน
งบทดลอง
๓๕) งานตรวจสอบและจัดทํารายงานทางการเงินและการบัญชี รายเดือน รายไตรมาส
และรายป ตลอดจนการจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของบัญชีที่เกี่ยวของ
๓๖) งานตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินตาง ๆ สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และหนวยที่เกีย่ วของ ตลอดจนการเก็บรักษาใบสําคัญทางบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
๓๗) ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ระบบการเบิกจายเงิน
๓๘) ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ระบบรับและนําสงเงิน
๓๙) ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ระบบบัญชีแยกประเภท
๔๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๓๒๓
๔๑) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายกฎหมายและวินัย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหาร ปกครอง กํากับ
ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องราว
รองทุกขและสืบสวนขอเท็จจริง งานวินยั งานนิติการ งานที่ปรึกษากฎหมาย และงานจเรตํารวจ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินยั ของฝาย
๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานกฎหมาย
๓) เสนอแนะเพื่อแกไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด
๔) งานพิจารณารางระเบียบและคําสั่งของกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติดที่ไมไดระบุเปนหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานใด
๕) งานออกเลขคําสั่ง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และแจงความของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมตนฉบับ
๖) งานเก็บรวบรวมระเบียบการตํารวจที่บงั คับใชโดยทัว่ ไปหรือบังคับใชเฉพาะ
หนวยงานใหหองสมุดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อประโยชนการศึกษาคนควา
และนําออกเผยแพรวิชาการ
๗) งานพิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับยาเสพติด
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับงานทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๙) รวบรวมและเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๑๐) งานราง ตรวจพิจารณารางสัญญาหรือขอตกลงของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ในขั้นตอนกอนที่จะลงนามผูกพันกับเอกชนหรือหนวยงานราชการอื่น
๑๑) งานพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิก
และตออายุสัญญาของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณา
๑๒) งานตรวจพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับตีความรางเงื่อนไขใบแจงความสอบราคา
หรือประกวดราคา การคิดคาปรับหรือคาเสียหาย และวิธปี ฏิบัติใหถกู ตองในสัญญาของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
๑๓) ตรวจสอบและพิจารณาสํานวนการสอบสวน
๑๔) งานพิจารณา วินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ในสวนที่เกีย่ วเนื่องกับสัญญาของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๕) ตรวจพิจารณาและมีความเห็นในเรื่องหรือสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินยั
๑๖) ตรวจและพิจารณามีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองทุกขและ
การอุทธรณตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

๓๒๔
๑๗) พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําผิดทางอาญาใหเปนไปตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินยั
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการรายงานตองคดีของขาราชการตํารวจ
๑๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอแตงตั้งพนักงานอัยการเปนทนายแกตาง กรณี
ขาราชการตํารวจในสังกัดถูกฟองคดีเนื่องมาจากการปฏิบตั ิการตามหนาที่
๒๐) จัดทําหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ
๒๑) รวบรวมขอมูลการลงโทษของขาราชการตํารวจ เพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปน
ขอมูลประกอบพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล
๒๒) พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจที่หยอนความสามารถสมควรใหออก
จากราชการ
๒๓) ดําเนินการติดตามผลทางคดีและทางวินัย ตลอดจนคําพิพากษาชั้นศาลที่เกีย่ วของ
กับขาราชการตํารวจในสังกัด เพื่อรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของขาราชการตํารวจที่ถูกดําเนินการทางวินัย
๒๔) ประสานงานและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ
๒๕) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการและพิจารณาผลการสอบขอเท็จจริงหาผูรับผิดทางแพง
และหรือสอบหาขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เกีย่ วกับพัสดุที่อยูในสายงานรับผิดชอบ
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายกิจการตางประเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ
ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการ
ตางประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินยั ของฝาย
๒) งานขอลาศึกษาตอตางประเทศ
๓) งานทุนการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจยั และศึกษา ดูงาน ณ ตางประเทศ
๔) งานประสานการฟองดําเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ
หรือผิดสัญญารับทุน
๕) งานความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศดานโครงการ และวัสดุ
ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช เพื่อสนับสนุนงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๓๒๕
๖)

งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศระหวางวันลาพักผอน วันลากิจ และ

วันหยุดราชการ
๗) งานขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ
๘) งานจัดสงและกํากับดูแลขาราชการตํารวจของกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติดที่ไปปฏิบัติหนาที่ ณ ตางประเทศ ตามการรองขอขององคการระหวางประเทศ
๙) งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๐) งานวางบัตรของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดในโอกาสวันสําคัญ
ของประเทศตาง ๆ หรือเพื่อแสดงไมตรีจิต
๑๑) งานลามและแปล
๑๒) งานประชุมระหวางประเทศที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเปน
เจาภาพ และการประชุมระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
๑๓) งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองบัญชาการ
ตํารวจปรามปรามยาเสพติดหรือองคการระหวางประเทศ รวมทั้งสวนราชการที่เกีย่ วของทั้งในและนอก
ประเทศ
๑๔) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศที่เกี่ยวของ
๑๕) งานเผยแพรขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหมดานยาเสพติดขององคการหรือ
ตํารวจตางประเทศ
๑๖) งานติดตามพันธกรณีสัญญาผูกพันกับสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเกีย่ วของกับ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๗) งานประสานความรวมมือทางอาญา กรณีไดรับการรองขอความรวมมือทางดาน
ยาเสพติดจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ ตํารวจตางประเทศ และเจาหนาที่ประสานงาน
ระหวางประเทศประจําสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประเทศตาง ๆ ที่ประจําอยูในประเทศไทย และ
สวนราชการอืน่ ที่เกี่ยวของทัง้ ในและนอกประเทศ
๑๘) งานติดตอประสานงานกับนายตํารวจประสานงานดานยาเสพติดระหวางประเทศ
เพื่อความรวมมือดานยาเสพติด
๑๙) งานติดตอประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกับ
กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒๐) งานประสานงานดานการสืบสวน ติดตาม จับกุม สงตัว และรับตัวผูตองหาคดี
ยาเสพติดในตางประเทศกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทั้งในและนอกประเทศ
๒๑) รวบรวมและรายงานผลงานการปฏิบัติการ และการดําเนินการดานความรวมมือ
ทางอาญาของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและหนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

๓๒๖
๒๒) งานรับ – สงขอมูลขาวสารดานยาเสพติดในตางประเทศที่ไดรับการประสาน
จากหนวยงานตาง ๆ
๒๓) รวบรวมและรายงานสถิติขอมูลชาวตางชาติที่ถูกจับในคดียาเสพติดใน
ประเทศไทย
๒๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ ดูแล
บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ
งานฝกอบรม งานบริการการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงานพัฒนาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของฝาย
๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากร จัดทําหลักสูตรมาตรฐานในการพัฒนา
บุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓) จัดทําแผนและงบประมาณในการจัดการฝกอบรมประจําป
๔) ผลิตเอกสารประกอบการฝกอบรมของแตละหลักสูตร
๕) อํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือในการฝกอบรม
๖) พัฒนาเทคโนโลยีและสื่อในการฝกอบรม
๗) รวบรวมหนังสือ ผลงานวิจัยและเอกสาร เพื่อจัดทําเปนหองสมุดใหขา ราชการ
ตํารวจไดคน ควาหาความรู
๘) ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมของทุกหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรที่ไดรับการ
สนับสนุนจากตางประเทศ
๙) ดําเนินการใหขาราชการตํารวจไปศึกษา อบรม ดูงานภายในประเทศ รวมถึงการจัด
ขาราชการตํารวจไปเปนวิทยากร
๑๐) จัดทําและดําเนินโครงการฝกอบรมความรูพื้นฐานในดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใหแกขา ราชการตํารวจในสังกัด
๑๑) สนับสนุนการจัดการฝกอบรมความรูพนื้ ฐานในดานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดใหแกหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ
๑๒) จัดทําและดําเนินโครงการฝกอบรมความรูเฉพาะทางในดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ไดแก การสะกดรอย การอําพรางตัว สายลับ การวิเคราะหขาวเชิงลึก การเปนวิทยากร
เปนตน ใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด

๓๒๗
๑๓) สนับสนุนการจัดการฝกอบรมความรูเฉพาะทางในดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใหแกหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
๑๔) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการฝกอบรมใหเปนปจจุบัน
๑๕) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อใหบังเกิดผลดี
ที่สุด
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) – (จ) กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ – ๔ แตละกองบังคับการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) รวบรวมขอมูล วิเคราะหขาวและคดีเกีย่ วกับยาเสพติดในความรับผิดชอบ
ของกองบังคับการ
๑๕) ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับกองบังคับการขาวกรองยาเสพติด
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการประสานงานและรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับยาเสพติด
ของกองบังคับการและหนวยงานที่เกีย่ วของ

๓๒๘
๑๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
๑๘) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปองกันยาเสพติด
๑๙) สืบสวนหาขาวเกีย่ วกับแหลงมั่วสุม สถานที่ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เพื่อ
วางแผนการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
๒๐) ตรวจและควบคุมสํานวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเสนอให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็น
๒๑) ตรวจพิจารณารายงานการตรวจคนจับกุมและรายงานการสืบสวนคดี
ยาเสพติด
๒๒) ตรวจพิจารณาคดีและติดตามผลคดี แลวทําความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา
สั่งการ
๒๓) พิจารณา รายงาน ใหคําปรึกษา และเสนอแนะผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับปญหา
ดานระเบียบ กฎหมาย ขอหารือ หรือปญหาดังกลาวของกองบังคับการ
๒๔) ปฏิบัติการเกี่ยวกับคดีในหนาที่ของกองบังคับการ
๒๕) ศึกษา พิจารณากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และแจงความตางๆ
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับคดีเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมีการยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
เพิ่มเติมเนื้อหา ขอความ หรือรายละเอียดใด ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวะทางสังคมและความกาวหนาทางวิชาการ
รวมทั้งใหมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริง
๒๖) จัดรวบรวมเก็บรักษาสมุดประจําวัน
๒๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนคดีอนื่ ๆ ที่มี
โทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดมาเนื่องจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) พิมพลายนิว้ มือผูตองหา และนําสงกองทะเบียนประวัติอาชญากร
เพื่อตรวจสอบประวัติ
๒) ติดตามและรวบรวมผลการตรวจสอบประวัติผูตองหาสงพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ

๓๒๙
๓) นําตัวผูตองหาไปผัดฟองและฝากขังตอศาล
๔) ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการยืน่ เรือ่ งขอประกันตัวผูตองหา และ
พิจารณานําเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ
๕) จัดทําประวัติผูตองหาและจัดเก็บอยางมีระบบ
๖) จัดการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคดีในการควบคุมผูตองหาและการสงหมาย
ซึ่งหนวยเหนือสั่งการ
๗) รับคํารองทุกข กลาวโทษ และออกเลขคดี ที่อยูในความรับผิดชอบ
๘) จัดใหมีและลงรายการในสมุดรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีที่รับผิดชอบ
๙) ทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนคดีอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญาที่อยูในความรับผิดชอบและมีความเห็นทางคดี
๑๐) เปนพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินผูเกี่ยวของ ตามกฎหมายวาดวย
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทําสํานวนและสรุปมีความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) จัดทําและลงรายการในสมุดคุมสารบบคดีอาญาและคดีตรวจสอบทรัพยสิน
ที่อยูในความรับผิดชอบของกลุมงานและของพนักงานสอบสวน
๑๒) เก็บรักษาและจําหนายของกลางในคดีอาญาที่อยูในความรับผิดชอบ โดยจัด
ใหมีและลงรายการในสมุดบัญชียึดและเก็บรักษาทรัพยของกลาง
๑๓) จัดการทรัพยสินที่มีการยึดมาเพื่อตรวจสอบและอยูในความรับผิดชอบ ตาม
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
๑๔) สงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการพิจารณา และประสานงานกับ
พนักงานอัยการในคดีที่เกีย่ วของ
๑๕) จัดใหมีการลงรายการในสมุดคุมหมายจับที่ขอใหศาลออกในคดีที่
รับผิดชอบ และสงสําเนาหมายจับเพื่อประกาศสืบจับ หรือแจงงดการสืบจับยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร
๑๖) สงของกลางยาเสพติดหรือของกลางอื่นยังสถานตรวจพิสูจน และติดตาม
ผลการตรวจมาเพื่อประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
๑๗) จัดใหมีและลงรายการในสมุดคุมหมายเรียกพยาน การรายงานผลการสง
หมายเรียกพยานไปยังพนักงานอัยการและศาล
๑๘) จัดใหมีและลงรายการในสมุดคุมพยานของกลุมงานและของพนักงาน
สอบสวน
๑๙) ติดตามผลคดีจากพนักงานอัยการ ศาล
๒๐) จัดเก็บสําเนาสํานวนการสอบสวนที่สอบสวนเสร็จสิ้นแลวอยางเปนระบบ

๓๓๐
๒๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามยาเสพติด ในคดีที่รับผิดชอบและ
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒๒) สืบสวนหาขาวผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ยังจับกุมตัวไมได สืบหา
ทรัพยสินที่ตองยึด อายัด ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในคดีที่รับผิดชอบ และสืบสวนหาขาวอืน่ ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
๒๓) นําตัวผูตองหาที่เปนเด็กหรือเยาวชนสงสถานพินิจและคุม ครองเด็กและ
เยาวชน
๒๔) รับ – สงตัวผูตองหาอายัดในคดีที่เกี่ยวของ
๒๕) ปฏิบัติงานดานธุรการที่เกี่ยวของ
๒๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒๗) เฉพาะกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ ใหเพิ่มหนาที่
งานควบคุมผูตองหาในระหวางที่ถูกควบคุมตัวในหองควบคุม ดูแล ตรวจตราหองควบคุมผูตองหา รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาอาคารสถานที่ของกองบังคับการ
(๓) กองกํากับการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหาร ปกครอง กํากับ
ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยในการดําเนินการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
ยาเสพติด รวมทั้งกฎหมายอืน่ ที่มีโทษทางอาญา ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และดําเนินการเพื่อใหมีการยึด
หรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด กฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ
ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกีย่ วกับ
ยาเสพติด รวมทั้งกฎหมายอืน่ ที่มีโทษทางอาญา ในเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบ และดําเนินการเพื่อใหมีการยึด
หรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
(๕) กองกํากับการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารปกครอง กํากับ
ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกีย่ วกับ
ยาเสพติด รวมทั้งกฎหมายอืน่ ที่มีโทษทางอาญา ในเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบ และดําเนินการเพื่อใหมีการยึด
หรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย

๓๓๑
(ฉ) กองบังคับการขาวกรองยาเสพติด ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ดําเนินการดานการขาวยุทธศาสตร
๑๕) รวบรวม วิเคราะห จัดทํา แจกจายขอมูลสถานการณดานการขาวยาเสพติด
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
๑๖) กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติดานการขาว
๑๗) งานขาวนโยบาย
๑๘) ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียด เปาหมาย การปฏิบัติ เพื่อขออนุมัติเงินใชในการ
สืบสวนหาขาวในกองบังคับการ และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๙) ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียด เปาหมาย การปฏิบัติ เพื่อขออนุมัติเงิน
สนับสนุนการลอซื้อยาเสพติด
๒๐) รับแจงขาวและเบาะแสเกีย่ วกับยาเสพติด
๒๑) ดําเนินการคัดแยกขอมูลขาวสารและเรื่องรองเรียนสงใหกับหนวยงานของ
กองบังคับการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒๒) จัดเก็บขอมูลและสถิติขอมูลการรับแจงขาวสารและเรื่องรองเรียน

๓๓๒
๒๓) ตรวจสอบขอมูลพฤติการณดานยาเสพติดของบุคคลตามที่หนวยงานภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติรองขอ
๒๔) เก็บรวบรวมขอมูลผูมีพฤติการณ หมายจับ ประวัติการถูกจับกุม และผลคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติด รวมทั้งคดีอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ในระบบคอมพิวเตอรพรอมปรับปรุงขอมูลให
ทันสมัยอยูเสมอ
๒๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานการขาว มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการขาว รวบรวมขอมูล
การขาว ตรวจสอบขอมูลและสืบสวนหาขาว รวมทั้งผลิตขาวกรองดานยาเสพติดในระดับยุทธการ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของ
กลุมงานการขาว
๒) อํานวยการขาว (ควบคุม สั่งการ ติดตาม ประเมินผล)
๓) รวมรวบขอมูลดานการขาว
๔) เตรียมขอมูลและบันทึกขอมูลเพื่อการวิเคราะห
๕) ตรวจสอบขอมูลใหกับหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด
๖) ประสานงานดานการขาวกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
๗) สืบสวนหาขาวเพื่อเสริมขอมูลการวิเคราะหขาว
๘) จัดทําทะเบียนสายลับเพื่อจัดเก็บเปนสารบบตอไป
๙) เสริมการปฏิบัติดานสืบสวนใหหนวยงานในสังกัด
๑๐) ผลิตขาวกรองดานยาเสพติดในระดับยุทธการและวิเคราะหสถานการณ
ยาเสพติดในพืน้ ที่รับผิดชอบ
๑๑) ศึกษาวิเคราะหเครือขายงานความสัมพันธและเชื่อมโยงของกลุมผูคายาเสพติด
ตลอดจนรูปแบบการลักลอบ ลําเลียง และเสนทางในการลําเลียงยาเสพติด
๑๒) จัดชุดลามเพื่อการสืบสวนและสนับสนุนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับคดี
ยาเสพติด
๑๓) ประเมินคาของขาวและแหลงขาว
๑๔) ประสานงานดานการสืบสวนกับขาว แหลงขาว และหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ

๓๓๓
๑๕) ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม
ประมวลผล บริการขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบ งานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของ
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) รับผิดชอบการบริหารระบบคอมพิวเตอร (Computer System Administration)
และระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network Administration)
๓) ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)
๔) ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕) รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย และระบบเครือขาย
๖) รับผิดชอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย คอมพิวเตอรลูกขาย ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management System) รวมถึงการ
บํารุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Upgrade)
๗) วางแผนและดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๘) ควบคุมดูแลการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management
System) ทั้งหมด
๙) รับผิดชอบการทําระบบสํารองขอมูล (Back Up) และระบบการกูคืน
(Recovery) ขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูล
๑๐) ดูแลระบบจัดการฐานขอมูล รวมถึงการจัดระดับการเขาถึงขอมูล (Access Level)
ตามนโยบายของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
๑๑) บํารุงรักษา รักษาความปลอดภัย และความถูกตองของระบบจัดการฐานขอมูล
๑๒) ตรวจสอบขอมูลจากระบบฐานขอมูลตามคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
๑๓) ติดตั้งซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล และอุปกรณซอฟตแวร (Software
Tools) ที่เกี่ยวของกับการจัดการและการใชงานฐานขอมูล รวมถึงการแกไขปญหา การบํารุงรักษา และ
การเพิ่มประสิทธิภาพ (Upgrade)

๓๓๔
๑๔) วางแผนและดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล
และอุปกรณซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
๑๕) ใหบริการตอบปญหาแกผูใช (Help Desk)
๑๖) ใหบริการตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตน (First Line User Support)
๑๗) ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะทางที่เกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอรใหกับผูใช
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) กองกํากับการปฏิบตั ิการพิเศษ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการดําเนินการ
ปราบปราม จับกุมผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูจําหนาย ผูครอบครอง หรือขนยายสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
และวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ ตลอดจนปราบปรามเครือขาย
ยาเสพติดระหวางประเทศทัว่ ราชอาณาจักร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของ
กองกํากับการ
๒) ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
๓) ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการปราบปราม
ยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) ปฏิบัติการเครื่องมือพิเศษและสนับสนุนเครื่องมือพิเศษใหกับหนวยปฏิบัติตาง ๆ
ในกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕) รับผิดชอบกํากับ ดูแล บํารุงรักษารถยนตเอ็กซเรยเคลื่อนที่ และสนับสนุนรถยนต
เอ็กซเรยเคลื่อนที่ในการปองกันปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๓๕
ขอ ๑๕ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหา ของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายธุรการและ
กําลังพล กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลจัดใหมกี ารประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มเี จาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการของ
การประชุม
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไว
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๗) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ
สรรหาบุคลากร
๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง

๓๓๖
ตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
แปลงอัตรา
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลสํารองราชการ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับภาคเอกชนหรือหนวยราชการอื่นจางตํารวจไปรักษาการณ
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอ
เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณ
ตาง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาลประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

๓๓๗
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ
และการเรียกคืน
๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๓๐) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๑) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๒) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๓๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๓๔) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน
๓๗) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
๓๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๓๙) การจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงานของกองบังคับการและ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๔๐) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ หรือ
งานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ
๔๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย

๓๓๘
๔๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายยุทธศาสตร
๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลรองรับแผนการ
ปฏิบัติการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงของประเทศ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ แผนรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น และแผนดานกิจการพิเศษ
๕) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๖) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยอาศัย
เครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๗) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๘) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตั ิราชการใหกบั เจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงาน
ตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
๑๑) ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํ หนด
๑๒) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยที่เกี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนิคพิเศษ
๑๓) รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก
ในรอบปงบประมาณ

๓๓๙
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ
งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานสื่อสาร และสถานีวิทยุกระจายเสียงราชดําริสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายสงกําลังบํารุง
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานอาวุธยุทโธปกรณที่ใชใน
ราชการ
๓) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ
๕) ควบคุม ติดตาม และรายงานการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ
เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่
๖) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของงาน
ดานสงกําลังบํารุง
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
๑๐) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานสงกําลังบํารุง
๑๑) ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทใี่ ชในหองยุทธการและหองประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการ
๑๒) การปฏิบัติตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ในดานสงกําลังบํารุง

๓๔๐
๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายงบประมาณและการเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณและ
การเงิน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายงบประมาณและการเงิน
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ
๓) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัด
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ
ทุกประเภทของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๘) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๙) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑๐) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑๑) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑๓) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๔) จัดทําและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๖) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ

๓๔๑
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางระหวางปในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๘) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๒๐) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๒๑) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายกฎหมายและวินัย มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ควบคุมและบริหารงานนิติการ งานวินยั งานตามกฎหมายวาดวยจดแจงการพิมพ กฎหมายวาดวยสัญชาติ
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายกฎหมาย
และวินัย
๒) ศึกษาพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และแจงความตาง ๆ แลวเสนอแนะ
ตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมกี ารยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาขอความหรือ
รายละเอียดใด ๆ ใหเหมาะสมแกสภาวะสังคมและความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้งใหมีผลบังคับใช
ในทางปฏิบัตอิ ยางแทจริง
๓) เปนที่ปรึกษาของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับปญหาดานกฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ และพิจารณาขอหารือหรือปญหาดังกลาว ซึ่งหนวยขึ้นตรงในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
เสนอหารือมายังสํานักงาน
๔) ตรวจพิจารณาและทําความเห็นในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา คดีเนรเทศ
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคดีเนรเทศเสนอมา คดีขาราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาลกระทําผิด
ทางอาญา
๕) ดําเนินการใด ๆ ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการเกี่ยวกับกรณีมกี ารยื่น
เรื่องราวรองทุกขกลาวโทษการกระทําผิดทางวินยั ของขาราชการตํารวจในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
การพิจารณาโทษ และการลงโทษทางวินยั

๓๔๒
๖) สืบสวน และพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบ รายงานเกีย่ วกับ
สื่อสิ่งพิมพจากตางประเทศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๗) สืบสวน และพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการแปลงสัญชาติไทย การถอนสัญชาติ
๘) สืบสวน และพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการขอถือสัญชาติไทยตามสามี
การขอถือสัญชาติไทยตามบิดา การขอคืนสัญชาติไทย การพิสูจนสัญชาติ การขอสละสัญชาติไทย
การขึ้นทะเบียนทหาร การถอนสัญชาติไทย การขอมีสัญชาติไทยใหบุตรและการขอแกสัญชาติใหบตุ ร
การขอแกสัญชาติในทะเบียนสํามะโนครัว และเพิกถอนใบสําคัญ
๙) สืบสวน และพิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับการควบคุมผูตองเนรเทศ และการ
เนรเทศ
๑๐) พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับงานตรวจตามที่กฎหมายใหอํานาจหนาที่
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายกิจการตางประเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายกิจการ
ตางประเทศ
๒) งานประชาสัมพันธ
๓) งานพิธีการ การรับรอง และเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานของตางประเทศ
๔) งานการดูแลหองประชุม และจัดการประชุม
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลกับตํารวจหรือองคกรตางประเทศ
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓๔๓
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการ
ประมวลผลเพือ่ ใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการ
ของเจาหนาทีต่ ํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด
๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทงั้ ภายในฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและลูกขายของสถานีเครือขาย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอยาง
เครงครัด
๖) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาระบบที่มกี ารเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๙) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๑๐) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ดังนี้
๑๐.๑) ฮารดแวร (Hardware) ไดแก
ระบบคอมพิวเตอรหลัก
ระบบคอมพิวเตอรเครือขายทองถิ่น (LAN) และระบบสัง่ การ
ที่ศูนยเครือขายและกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
ระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data
Communication) รวมถึงอุปกรณตาง ๆ
๑๐.๒) ซอฟตแวร (Software) ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุ ระบบที่เกีย่ วของ
๑๑) การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ

๓๔๔
๑๒) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ในกองบัญชาการตํารวจสันติบาลใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยอยูเสมอ
๑๓) ปรับปรุงและซอมเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ วิทยุโทรทัศน
และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหนวยงานอื่นในกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
๑๔) ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายใน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕) ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวิทยุโทรศัพท ใหกับ
ยานพาหนะในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลหรือศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ
๑๖) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
๑๗) เปนเจาหนาทีใ่ นการพิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการ
จัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๑๘) ประสานงานกับหนวยงานทีท่ ําหนาที่วจิ ัยและวางแผนของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลเพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซึ่งประจําอยูทุกหนวยงานในกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ควบคุมและบริหารงานการตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคลที่ตองการเดินทางไปตางประเทศ และออก
หนังสือรับรองความประพฤติสําหรับใชประกอบการพิจารณาตรวจลงตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายตรวจสอบ
พฤติการณบุคคล
๒) งานสืบสวน ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลที่ตองการเดินทางไป
ตางประเทศ เพื่อออกหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับใชประกอบการพิจารณาตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางไปตางประเทศ
๓) งานออกหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับใชประกอบการพิจารณา
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางไปตางประเทศ

๓๔๕
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปน
ปจจุบัน
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๗) กองกํากับการ ๑ – ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุม
และบริหารงานการขาวกรองเกี่ยวกับสถานการณ บุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคง
ของประเทศ การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคล
สําคัญฝายไทยและตางประเทศ ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานการขาว

๓๔๖
๓) การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๔) การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญฝายไทยและตางประเทศ
๕) งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่ วกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติการณ
เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
๖) งานตรวจสอบประวัติ พฤติการณ บุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของประเทศ
๗) เฉพาะกองกํากับการ ๖ ใหเพิม่ หนาที่งานประสานงานดานวิทยุสื่อสาร
ในกองบังคับการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๒ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๔๗
(๒) กองกํากับการ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานการขาวกรองและควบคุมคนตางชาติผูอพยพ งานปฏิบัติงานการขาวกรองเกี่ยวกับบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่เปนองคกรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ กลุมตอตานประเทศเพือ่ นบาน
ชนกลุมนอย และคนตางชาติผูอพยพอื่น ๆ ที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนองคกรพัฒนาเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ กลุมตอตานประเทศเพือ่ นบาน ชนกลุมนอย คนตางชาติผูอพยพอื่น ๆ และ
คนตางดาว ทีม่ ีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
๓) งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่ วกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนองคกรพัฒนา
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ กลุมตอตานประเทศเพื่อนบาน ชนกลุมนอย คนตางชาติผูอพยพอืน่ ๆ
และคนตางดาว ที่มีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
๔) งานติดตอและประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เชน กรมแรงงาน
กรมการจัดหางาน สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุม และ
บริหารงานการขาวกรองเกีย่ วกับบุคคลหรือกลุมบุคคล หรือกลุมบุคคลตางชาติหรือบุคคลใด ๆ ใน
ตางประเทศ หรือลัทธิและศาสนา ที่มีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอความมั่นคงของสถาบันหลัก
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสืบสวนหาขาวและเฝาระวังเกี่ยวกับบุคคล หรือกลุมบุคคลตางชาติ
หรือบุคคลใด ๆ ในประเทศและตางประเทศ หรือลัทธิและศาสนา ทีม่ ีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอ
ความมั่นคงของสถาบันหลัก
๓) งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่ วกับบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณ
กระทบหรือเปนภัยตอความมั่นคงของสถาบันหลัก
๔) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๔๘
(๔) กองกํากับการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว และ
การดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรองเกีย่ วกับอาชญากรรมขามชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับการลักลอบนําคนเขาเมือง คามนุษยและอวัยวะมนุษย
๓) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับการลักลอบคาอาวุธและอุปกรณนวิ เคลียร
การโจรกรรม และลักลอบคายานพาหนะและศิลปวัตถุ
๔) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับการลักลอบคายาเสพติด
๕) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และทรัพยสิน
ทางปญญา
๖) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับการฟอกเงิน และการใหสินบนเจาหนาที่และ
ขาราชการ
๗) งานติดตอประสานงานกับหนวยขาวตางประเทศ วิเคราะหและประมวลขาว
เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ
๘) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองกํากับการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว และ
การดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรองเกีย่ วกับการกอการรายสากล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับความเคลื่อนไหวขององคการและผูกอการราย
๓) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับการสนับสนุนการกอการรายดานการปลอมแปลง
เอกสารและลักลอบเขาเมือง
๔) งานสืบสวนหาขาวเกีย่ วกับการสนับสนุนการกอการรายดานการเงิน และ
ดานขอมูลคอมพิวเตอร
๕) งานการสืบสวนหาขาวเกี่ยวกับการสนับสนุนการกอการรายดานการลักลอบคา
และกอการรายดวยอาวุธ วัตถุระเบิด
๖) งานตรวจสอบและพิสูจนทราบขาวกรองเกีย่ วกับการกอการรายสากล
๗) งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่ วกับการกอการรายสากล
๘) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๔๙
(๖) กองกํากับการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว และ
การสืบสวนและปฏิบัติการขาวกรองเกีย่ วกับบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคง
ของประเทศโดยเทคนิคพิเศษ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณพิเศษ
๓) งานสํารวจและติดตามสะกดรอยเปาหมายดวยเครื่องมือพิเศษ
๔) งานตรวจสอบและวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล
๕) งานตรวจสอบเฝาระวังบุคคลเขา – ออกประเทศ
๖) งานสนับสนุนการสืบสวนหาขาวดวยเครื่องมือพิเศษ
๗) งานประสานงานดานวิทยุสอื่ สารในกองบังคับการและหนวยงานขางเคียง
๘) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั

๓๕๐
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ งานจัดระเบียบชางภาพและ
สื่อมวลชน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๓) งานจัดระเบียบชางภาพ สื่อมวลชน ในงานราชพิธีและพิธีตาง ๆ
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทั้งฝายไทยและตางประเทศ งานจัดระเบียบชางภาพและ
สื่อมวลชน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญฝายไทย
๓) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญชาวตางประเทศ
๔) งานจัดระเบียบชางภาพและสื่อมวลชน
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการดําเนินการควบคุม
และบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการภายในบริเวณสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และควบคุมระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการจัดระเบียบการจราจร
ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ
๔) งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ควบคุมพิเศษ และเรือนจําชั่วคราว กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๕๑
(๕) กองกํากับการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และบุคคลสําคัญภายในบริเวณทําเนียบรัฐบาล บานพิษณุโลก
บานมนังคศิลา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และบุคคลสําคัญภายในบริเวณทําเนียบ
รัฐบาล
๓) งานรักษาความปลอดภัยบริเวณบานพิษณุโลกและบานมนังคศิลา
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กองกํากับการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานทูตประเทศตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานรักษาความปลอดภัยสถานทูต สถานกงสุล บานพักเอกอัครราชทูต อุปทูต
ตามที่ไดรับการรองขอ
๓) งานติดตามรักษาความปลอดภัยแกบุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนเจาหนาที่
ในคณะทูต ตามที่ไดรับการรองขอ
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กองกํากับการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานการรักษาความปลอดภัยพิเศษ งานการขาว โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานยานพาหนะถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และชุดรถจักรยานยนต
เกียรติยศ
๓) งานสรรพาวุธ
๔) งานเครื่องมือพิเศษและอุปกรณรักษาความปลอดภัย
๕) งานการขาว
๖) งานประสานงานดานวิทยุสอื่ สารหลักของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(จ) กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๔ ประกอบดวย
( ๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร

๓๕๒
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) จัดเก็บ บันทึกขอมูลขาวกรอง ที่อยูในความรับผิดชอบลงในฐานขอมูลขาวกรอง
๑๕) รับ สง และรวบรวมขาว ตลอดจนรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ
๑๖) ดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยคุมครองความลับในราชการ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
๑๗) เปนเจาหนาทีน่ ายทะเบียนขาวกรอง นายทะเบียนเอกสารลับ ตามระเบียบ
๑๘) งานตรวจสอบประวัติบุคคลและพฤติการณดานความมัน่ คง โดยใหดาํ เนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพื่อแจงใหกบั หนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติตามที่รองขอ
๑๙) สงคําสั่งหรือหัวขอขาวสารของผูบังคับบัญชาไปยังหนวยปฏิบัติ
๒๐) ประสานการปฏิบัติดานการขาวกับหนวยที่เกี่ยวของตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๒๑) ตั้งศูนยปฏิบัตกิ ารขาวสวนหนากรณีมีสถานการณพเิ ศษ
๒๒) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการขาวกองบัญชาการตํารวจสันติบาล เพื่อปฏิบัติภารกิจในการ
ดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ รวมถึง
ผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมั่นคง (วงรอบขาวกรอง)
๒๓) งานประสานงานดานวิทยุสอื่ สารในกองบังคับการและหนวยงานขางเคียง
๒๔) ปฏิบัติงานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ

๓๕๓
๒๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานวิเคราะหขาวความมั่นคงของสถาบัน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง ไดแก การดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมัน่ คง
เกี่ยวกับสถาบันหลัก ใหผูบงั คับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใชประโยชนไดทนั ตอ
สถานการณ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานวางแผน และกําหนดหัวขอขาวที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงของ
สถาบันหลัก
๓) งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจัดเก็บขาวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของสถาบันหลัก
๔) งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร
๕) งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่ วกับความมั่นคงของ
สถาบันหลัก
๖) งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันหลัก พรอมทั้งกระจาย
ขาวกรองใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนั ตอสถานการณ
๗) งานทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการในการดําเนินการตามกฎหมายตอ
ผูกระทําผิดในคดีที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก
๘) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานวิเคราะหขาวทางเศรษฐกิจและสังคม มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง ไดแก การดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมัน่ คง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ใหผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชนไดทัน
ตอสถานการณ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานวางแผน และกําหนดหัวขอขาวที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

๓๕๔
๓) งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจัดเก็บขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร
๕) งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่ วกับความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
๖) งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งกระจาย
ขาวกรองใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนั ตอสถานการณ
๗) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานวิเคราะหขาวทางการเมือง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามวงรอบขาวกรอง ไดแก การดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล
และประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมั่นคงเกีย่ วกับการเมือง ให
ผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชนไดทันตอสถานการณ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานวางแผน และกําหนดหัวขอขาวที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางการเมือง
๓) งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจัดเก็บขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางการเมือง
๔) งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร
๕) งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่ วกับความมั่นคง
ทางการเมือง
๖) งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเมือง พรอมทั้งกระจายขาวกรอง
ใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทันตอสถานการณ
๗) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง ไดแก การดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองดานความมั่นคง

๓๕๕
เกี่ยวกับการกอการรายสากล ใหผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกีย่ วของใชประโยชนไดทัน
ตอสถานการณ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานวางแผน และกําหนดหัวขอขาวที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับการกอการรายสากล
๓) งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจัดเก็บขาวกรองเกี่ยวกับการกอการราย
สากล
๔) งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร
๕) งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่ วกับการกอการรายสากล
๖) งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับการกอการรายสากล พรอมทั้งกระจายขาวกรองให
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนั ตอสถานการณ
๗) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานวิเคราะหขาวอาชญากรรมขามชาติ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง ไดแก การดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองดานความมั่นคง
เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ ใหผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกีย่ วของใชประโยชนไดทัน
ตอสถานการณ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานวางแผน และกําหนดหัวขอขาวที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ
๓) งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจัดเก็บขาวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรม
ขามชาติ
๔) งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร
๕) งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่ วกับอาชญากรรมขามชาติ
๖) งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับการกอการรายสากล พรอมทั้งกระจายขาวกรองให
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนั ตอสถานการณ
๗) งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรอง รวมถึงประสานงานดานการขาวกรองเกีย่ วกับ

๓๕๖
สถานการณ บุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศกับประเทศตาง ๆ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานการขาวในประเทศตาง ๆ
๓) งานประสานงานขาวกับประเทศตาง ๆ ในดานการขาวกรองที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฉ) ศูนยพัฒนาดานการขาว ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายจัดการฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานหลักสูตรการฝกอบรม งานบริหารการศึกษาและฝกอบรม งานการผลิตและจัดเตรียมเอกสารหรือ
ตํารา งานจัดทําหองสมุดวิชาการดานการขาว งานอุปกรณและสถานที่ งานวิชาการและประเมินผลผูเขารับ

๓๕๗
การฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจในกองบัญชาการตํารวจสันติบาลและสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ตลอดจนบุคลากรของสวนราชการอื่น ๆ หรือองคกรภาคเอกชนที่รองขอ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงาน โครงการ หลักสูตร รวมถึงตารางและ
ปฏิทินการศึกษาและการฝกอบรม
๓) งานกําหนด จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารฝกอบรม
๔) งานแตงตั้ง ประสานงาน และเชิญอาจารย วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ
๕) งานผลิต พัฒนา ปรับปรุง และจัดเตรียมเอกสารหรือตํารา อุปกรณ เทคโนโลยี
ยานพาหนะ และสถานที่สําหรับใชในการศึกษาและฝกอบรมใหครบถวนเพียงพอและเปนปจจุบัน
๖) งานจัดทํา ควบคุม และการใหบริการหองสมุดวิชาการดานการขาว
๗) งานจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และบํารุงรักษาเอกสารและตํารา
๘) เปนศูนยกลางควบคุมงานวิชาการดานการขาวและการฝกอบรมใหแกหนวยงาน
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
๙) งานคัดเลือกและดําเนินการทางทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรม
๑๐) งานกํากับ ดูแล และติดตามการฝกอบรม
๑๑) งานจัดเลี้ยงผูเขารับการฝกอบรมและผูที่เกีย่ วของ
๑๒) งานวัดผลและประเมินผลการฝกอบรมในดานตาง ๆ ทั้งในระหวางและภายหลัง
การฝกอบรม รวมถึงการสรุปรายงานผลการฝกอบรม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับใชในการ
พัฒนาปรับปรุงการฝกอบรม
๑๓) งานจัดทําขอมูลประวัติผูผานการฝกอบรม วิทยากรประจําหลักสูตรการฝกอบรม
๑๔) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยที่เกี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนิคพิเศษ
๑๕) รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายปกครองและกิจกรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุม
และบริหารงานการปกครอง งานการฝกงานหรือดูงาน งานทัศนศึกษาและสันทนาการ ของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามระเบียบ
ของศูนยพัฒนาดานการขาว กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด

๓๕๘
๓) งานแนะนํา ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการปฏิบัติตน และแกไขปญหาขอขัดของ
ในระหวางการศึกษาอบรมของผูเขารับการฝกอบรม
๔) งานแนะนํา อํานวยความสะดวก และจัดผูเขารับการฝกอบรมเขาพักในหอพัก
ของศูนยพัฒนาดานการขาว
๕) งานกําหนดและจัดทําแผนเกี่ยวกับการฝกงานหรือดูงาน การทัศนศึกษาและ
สันทนาการ รวมถึงการกีฬาของหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ
๖) งานประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําผูเขารับการฝกอบรมไปฝกงานหรือ
ดูงาน และทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๗) งานแนะนํา อํานวยความสะดวก และจัดเตรียมอุปกรณดา นการกีฬาและ
การสันทนาการใหเพียงพอเหมาะสม
๘) งานวัดผลและประเมินผลการฝกงานหรือดูงาน การทัศนศึกษาและสันทนาการ
และการกีฬาของผูเขารับการฝกอบรม รวมถึงเก็บรวบรวมขอมูล สรุปรายงานผล ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการฝกอบรม
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายวิจัยและพัฒนา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยขอมูล
องคความรู พัฒนาการหรือวิทยาการสมัยใหม ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานการขาว และการรักษาความปลอดภัยทัง้ ในดาน
บุคลากร องคกร และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อสรุปจัดทําเปนบทความทางวิชาการหรือขอเสนอให
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ
หนวยงานอืน่ ๆ นําไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงการฝกอบรม และการพัฒนาระบบงานดานการขาว
และการรักษาความปลอดภัย โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล สภาพปญหา และองคความรู
ที่เกี่ยวกับวิชาการดานการขาว และการรักษาความปลอดภัยในดานบุคลากร
๓) งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล สภาพปญหา และองคความรู
ที่เกี่ยวกับวิชาการดานการขาว และการรักษาความปลอดภัยในดานจัดรูปแบบโครงสรางองคกร
๔) งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล สภาพปญหา และองคความรู
ที่เกี่ยวกับวิชาการดานการขาว และการรักษาความปลอดภัยในดานระบบการปฏิบัติงานและวัสดุ อุปกรณ
ที่เกี่ยวของ
๕) งานเสนอแนะแนวทางและมาตรการพัฒนาระบบงานดานการขาวและการรักษา
ความปลอดภัย ใหครอบคลุมทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร องคกร ระบบการปฏิบัติงาน และวัสดุ อุปกรณ
ที่เกี่ยวของ

๓๕๙
๖) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) กลุมงานผูเชี่ยวชาญดานการขาว มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการวิเคราะห
ประมวลผล ประเมินสถานการณ ผลิตและเสนอขาวกรองความมั่นคงในดานตาง ๆ ตอผูบังคับบัญชา
ที่เกี่ยวของเพือ่ นําไปใชประโยชนไดทนั ตอสถานการณ ศึกษาและวิเคราะหองคความรู ผลการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน วิทยาการและพัฒนาการสมัยใหมที่เปนประโยชนตองานการขาว
เพื่อรวบรวมเปนมันสมองของหนวยงาน ประสานความรวมมือดานองคความรูกับหนวยงานดานการขาว
และการรักษาความปลอดภัยเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ เปนวิทยากรผูสอนใหแกผูเขารับการอบรม
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานวิเคราะห ประมวลผล ประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตและกระจายขาวกรองความ
มั่นคงในดานตางๆ ใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําไปใชประโยชน
๒) งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานเกีย่ วกับงานการขาว การตอตานขาวกรอง และ
การรักษาความปลอดภัย จากองคความรู ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน วิทยาการและ
พัฒนาการสมัยใหมทเี่ กีย่ วของ
๓) เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในงานการขาว
การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัย
๔) งานประสานความรวมมือดานองคความรูกบั หนวยงานดานการขาวและการรักษา
ความปลอดภัยเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
๕) เปนวิทยากรใหแกผูเขารับการอบรม
๖) เปนผูแทนในการประชุมรวมกับหนวยงานดานความมัน่ คง เชน กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ และสํานักขาวกรองแหงชาติ
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๖๐
ขอ ๑๖ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานสรรหา และงานเทคโนโลยี ของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑ กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองจัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๓) งานจัดทําบัตรอนุญาตจอดรถยนต บัตรผานที่ทําการ บัตรตัวแทน บัตรผานแดน
และบัตรประจําตัวคนประจําพาหนะรถไฟขบวนระหวางประเทศ
๔) งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทยตรวจคนเขาเมือง
๕) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๖) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานทีร่ าชการของ
กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๗) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไว
๘) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๙) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตลอดจนจัดการเกีย่ วกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ
สรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๑๐) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ
๑๑) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๒) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง
๑๓) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง

๓๖๑
๑๔) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตองตาม
ความเปนจริง และแจงใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลงอัตรา
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
สํารองราชการ
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของกองบังคับการอํานวยการและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ
และการเรียกคืน

๓๖๒
๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๓๐) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๑) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๒) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๓๓) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๓๕) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน
๓๘) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
๓๙) งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบังคับการ และงานทีม่ ิไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่อง
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
๔๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาว โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๒

๓๖๓
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการ
สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ
๓) จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ดานความมัน่ คง ดานกิจการพิเศษ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อรายงานให
สํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานการขาว การตรวจสอบขาวและการวิเคราะหขาว
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรมที่เกี่ยวของ
๗) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา และงานประสานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ
๘) จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ
๙) วิเคราะหสถานการณและสิง่ บอกเหตุ เพือ่ พิสูจนทราบแนวโนมภัยคุกคามที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๑๐) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และ
การรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
๑๑) ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว
อยางตอเนื่องกับหนวยขาวตางประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล วิเคราะหและจัดตั้งคําของบประมาณ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาที่เกี่ยวของ
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงภายในประเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการตาง ๆ

๓๖๔
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ แผนรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น และแผนดานกิจการพิเศษ
๕) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๖) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
อาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มคี วามกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๗) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตั ิราชการใหกบั เจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ ารงานของกองบังคับการ
และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๘) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๙) รวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีที่รับผิดชอบประกอบการวางแผน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ
ในงานตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมกี ารถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
๑๑) ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะหและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๑๓) ประสานหนวยงานเจาของแผนงาน งาน โครงการ เพื่อปรับปรุงแกไขงบประมาณ
ใหถูกตองและทําความตกลงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ
๑๔) วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ
งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานสื่อสาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๔

๓๖๕
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ
๓) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่
๔) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ
งานดานสงกําลังบํารุง
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานสงกําลังบํารุง
๘) ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทใี่ ชในหองยุทธการและหองประชุมของ
กองบังคับการอํานวยการ
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน
งานประชาสัมพันธ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๕
๒) เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือ
ของสาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
๓) สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการ และการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๔) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่ วกับการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ เสนอผูบังคับบัญชา
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการใหคําแนะนํา ชี้แจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่

๓๖๖
๖) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการแถลงชี้แจงขาวตอสื่อมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๗) เปนเจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๘) เปนเจาหนาที่เผยแพรกจิ กรรมของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองตอสื่อมวลชน และ
โดยวิธีการอื่น ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การบรรยาย และเอกสารเผยแพร เปนตน
๙) ประชาสัมพันธ ไดแก การออกวารสาร หรือขาวสารภายใน การดําเนินงาน
ตั้งแผงปดประกาศ จัดทําที่ตดิ ตอสอบถาม
๑๐) รวบรวมขาวหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
๑๑) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญ ๆ ใชในการตรวจสอบและปฏิบัติราชการ
๑๒) สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอื่น เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ
๑๓) สงเสริมใหขาราชการตํารวจในหนวยงานเขียนบทความลงในสื่อมวลชนตาม
ความเหมาะสม
๑๔) เยี่ยมเยียนรวมกิจกรรมและใหบริการแกประชาชนตามความเหมาะสม และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอนั ดีตอประชาชน
๑๕) รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอกิจการตํารวจหรือการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ
๑๖) ดําเนินการชวยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารณภัยภายในขีดความสามารถและ
หนาที่ของตํารวจ หรือรวมมือกับสวนราชการหรือองคกรอื่น ๆ
๑๗) เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรฐานใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การปองกันการทําลายความมัน่ คงของประเทศที่เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ใหแกนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงิน
งานบัญชี งานตรวจจายและงานบริหารงบประมาณ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๖
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานดานงบประมาณ

๓๖๗
๓) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตลอดจน
ใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๘) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๙) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมืองประจําเดือน
๑๐) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑๒) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑๔) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๕) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามกําหนดเวลา
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๗) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑๙) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจ หรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๒๐) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง

๓๖๘
๒๒) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๒๓) พิจารณา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
๒๔) วางแผนพิจารณาเกีย่ วกับการใชงบประมาณเหลือจาย
๒๕) ดําเนินการเกีย่ วกับคาใชจายคางเบิกขามป
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายอํานวยการ ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั
งานรับคํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินยั งานนิติการ งานที่ปรึกษากฎหมาย งานพัฒนา
ตรวจสอบ กลัน่ กรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ ขอพิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๗
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ
ในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวากระทําผิดวินัย ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอืน่ ที่สงมา แลวดําเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยั หรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา
และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย เพื่อประกอบการ
พิจารณาทางวินัย
๕) พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั รวมทั้งกรณีทไี่ มมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ ฎหมายกําหนด แลวมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจเพื่อสั่งการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม
๖) พิจารณาและตรวจเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยตํารวจ
แหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ

๓๖๙
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอ น
ของขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินยั อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด
ทางอาญา ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๙) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตา งคดี กรณีขาราชการตํารวจ
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิ ารตามหนาที่
๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ รวมทั้งการแจงเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๑) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมืองใหมีความประพฤติ
อยูในกรอบวินัยตํารวจ
๑๒) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่ วกับคดีในสวนทีเ่ กี่ยวของ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับคดีทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑๔) ควบคุม พิจารณา และวินจิ ฉัยสํานวนคดีแพง ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพง กรณีที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนโจทกหรือจําเลย ตลอดจนการพิจารณา
ปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง
๑๕) ดําเนินการตามกระบวนการทางศาลปกครอง กรณีที่ถูกฟองในเหตุที่เกิดจากคําสั่ง
ทางปกครองที่ฝายอํานวยการ ๗ รับผิดชอบ และเปนทีป่ รึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา กรณีหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมืองถูกฟองคดีตอศาลปกครอง
๑๖) งานที่เกีย่ วของกับการสงเสริมงานสอบสวน
๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายอํานวยการ ๘ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ
งานวิเทศสัมพันธและวิเทศสหการ งานแปลและลาม งานติดตอประสานงานกับสวนราชการและองคกร
ตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๓๗๐
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ

ฝายอํานวยการ ๘
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองกับตํารวจหรือองคกรตางประเทศ
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม
๔) งานวิเทศสัมพันธและวิเทศสหการ
๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายอํานวยการ ๙ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานบริการ
การศึกษาและฝกอบรม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๙
๒) ผลิตเอกสารและตําราของสวนวิชาและหลักสูตรตาง ๆ
๓) ประสานงานกับอาจารย วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) ปรับปรุงเอกสารและตําราใหทันสมัยอยูเสมอ
๕) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและตํารา
๖) จัดระบบการเก็บรักษา ควบคุม ดูแลหนังสือเอกสารใหบริการแกผูใชหอ งสมุด
๗) จัดหาหนังสือที่มีคุณคาและเหมาะสม รวมทั้งงานอันเกีย่ วกับหองสมุด
๘) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเหมาะสมและเพียงพอ
๙) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา
๑๐) อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณการศึกษาใหกับอาจารยหรือวิทยากร
๑๑) จัดเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่
๑๒) วางแผนและเตรียมการในการฝกของหลักสูตรตาง ๆ
๑๓) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๑๔) รวบรวมเอกสาร จัดทํา และพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก
๑๕) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนและการฝก
๑๖) ฝกสอน กํากับ ดูแล และติดตามผลการฝกสอน
๑๗) สรุปรายงานผลการฝกสอน ปญหา และอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการฝก

๓๗๑
๑๘) ปกครอง ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกผเู ขาอบรมในการประพฤติตน
การวางตน การแกไขปญหาขัดของ ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
๑๙) คัดเลือกผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน
๒๐) เตรียมการศึกษา ดูงานทั้งในและตางประเทศ
๒๑) จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษาที่กําหนด
๒๒) จัดทําตารางสอนและปฏิทินการศึกษา
๒๓) วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร
๒๔) ติดตามและประเมินผลผูผานการอบรมที่ไปปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อปรับปรุงนโยบาย
การศึกษาใหเหมาะสม
๒๕) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยทีเ่ กี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญงานดานตรวจคนเขาเมือง
๒๖) รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ
๒๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๑ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพร ขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานนิติการ

๓๗๒
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเขามามีถิ่นที่อยู
ในราชอาณาจักร งานตรวจสอบออกใบสําคัญถิ่นที่อยู งานตรวจลงตรา งานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
งานอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร งานการอนุญาตเพือ่ กลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
งานการทะเบียนคนตางดาว และงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง รวมทั้งงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง
๒) งานควบคุมกําหนดจํานวนคนตางดาว ซึ่งจะเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
เปนรายป
๓) งานพิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาว
เขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต การระงับ หรือเพิกถอนการอนุญาต
การเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๕) งานตรวจสอบการออกใบสําคัญถิ่นที่อยู
๖) งานจัดทําสลักหลังแจงออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามาอีก
๗) งานตรวจลงตราประเภทคนเขาเมืองนอกกําหนดจํานวนคนตางดาว ซึง่ จะเขามามี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๘) งานตรวจสอบหลักฐานการเขาเมืองที่สวนราชการ องคการตาง ๆ ประสานมา
๙) งานตรวจลงตราและงานเปลีย่ นประเภทการตรวจลงตรา
๑๐) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๑๑) งานดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร
๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนคนตางดาว
๑๓) งานกําหนดแนวทางและตอบขอหารือการปฏิบัติงานการทะเบียนคนตางดาว
๑๔) งานพิจารณาและสอบสวนคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวทัว่ ราชอาณาจักร

๓๗๓
๑๕) งานดําเนินการเกีย่ วกับสําเนาปลายขั้วใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและจัดทํา
ทะเบียนคนตางดาวทัว่ ราชอาณาจักร
๑๖) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขออยูตอในราชอาณาจักร
เปนการชัว่ คราวของคนตางดาว งานตรวจสอบขอเท็จจริงการยื่นคําขอ งานรับแจงและเตรียมขอมูลการเขาพัก
อาศัยของคนตางดาวทัว่ ราชอาณาจักร งานตรวจสอบขอมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย รวมทัง้ งานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภททูต
๒) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทราชการ
๓) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชวั่ คราว
๔) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว
๕) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผานราชอาณาจักร
๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ที่ไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา
๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรของคนตางดาว ซึ่งไดรับการ
ตรวจลงตรา ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว
ซึ่งไดรับการตรวจลงตรานอกเหนือจาก ๑) – ๗)
๙) งานดําเนินการเกีย่ วกับการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูใ นราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวในความรับผิดชอบ
๑๐) งานดําเนินการเกีย่ วกับการรับแจงการเขาพักอาศัยของคนตางดาว
๑๑) งานดําเนินการกรณีหนังสือเดินทางของคนตางดาวสูญหาย
๑๒) งานดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลตาม ๑) – ๑๐)
๑๓) งานตรวจตราและดําเนินการจับกุมผูก ระทําผิดในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบของ
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๑ รวมทั้งตามชองทาง เพือ่ ปองกันการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

๓๗๔
๑๔) งานสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งความผิด
อาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
๑๕) งานประมวลผลการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งความผิด
อาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการขออยูตอใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว รวมทั้งงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึง่ เปนนักลงทุนทั่วไปที่มกี ารนําเงินเขามาลงทุนไมต่ํากวา ๒ ลานบาท และ ๑๐ ลานบาท
ผูบริหารหรือผูช ํานาญการที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาหรือทุนดําเนินการ
ไมต่ํากวา ๓๐ ลานบาท
๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึ่งเขามาประจําสํานักงานผูแทนของนิติบุคคลตางประเทศในธุรกิจการคาระหวางประเทศหรือ
สํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติ
๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึ่งเปนผูบริหาร ผูชํานาญการ หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
ปโตรเลียม กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึ่งเขามาปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชนที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึง่ เปนนักวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึ่งเปนเจาหนาที่ของสาขาธนาคารตางประเทศ สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศ
และสํานักงานผูแทนของธนาคารตางประเทศซึ่งไดรับการรับรองจากธนาคารแหงประเทศไทย
๗) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึง่ เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึง่ ปฏิบัติงานประจําสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค

๓๗๕
๙) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาวที่เขามาทํางานตามพันธกรณีทรี่ ัฐบาลทําไวกบั รัฐบาลตางประเทศ
๑๐) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาวตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑๑) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ
คนตางดาว ซึง่ เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือน
ตาม ๑) – ๑๐)
๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา หรือขอเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตราเปนประเภทคนอยูชั่วคราวของคนตางดาว ตาม ๑) – ๑๑)
๑๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
ของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑)
๑๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขอแกไขตราประทับของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑)
๑๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขอแจงที่พักอาศัยของคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราว ในกรณีที่อยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวันของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑)
๑๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑)
๑๗) งานดําเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของ
คนตางดาวตาม ๑) – ๑๑)
๑๘) งานดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการจัดตั้งศูนยบริการวีซา
และใบอนุญาตทํางาน
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๒ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ

๓๗๖
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพร ขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานนิติการ
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายตรวจคนเขาเมืองขาเขา ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม
การคามนุษย และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร
๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายตรวจคนเขาเมืองขาออก ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร
๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายตรวจลงตรา ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้

๓๗๗
๑) งานตรวจลงตราและการเปลีย่ นประเภทงานตรวจลงตรา
๒) งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายพิธีการเขาเมือง ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผานราชอาณาจักร งานตรวจบุคคลสําคัญและ
คนอพยพที่เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และงานพิธีการเขาเมือง เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม
การคามนุษย และกฎหมายอืน่ ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผานราชอาณาจักร
๒) งานตรวจบุคคลสําคัญและคนอพยพทีเ่ ขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานตนของคนตางดาวซึ่งไดรบั อนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดชั่วคราว
๕) งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่
๖) งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย ในหนาที่ของการตรวจ
บุคคลที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๗) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กองกํากับการสืบสวนปราบปราม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสืบสวน
งานปองกันปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียน
คนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอืน่ ทีส่ ํานักงานตรวจ
คนเขาเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
งานบริการคนเขาเมือง งานกิจการพิเศษ งานหองกัก และงานตรวจสอบหนังสือเดินทาง โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานตรวจตราและดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบของ
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๒ รวมทั้งชองทาง เพื่อปองกันการลักลอบหลบหนีเขาเมือง
๒) งานสืบสวนและปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอื่นที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกีย่ วเนื่องหรือเกีย่ วพันกัน

๓๗๘
๓) งานประมวลผลการจับกุมผูกระทําผิดที่อยูในความรับผิดชอบตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม
การคามนุษย และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ
๔) งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวที่ตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ของคนตางดาว ซึ่งไดรับการอํานวยความสะดวกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายพิเศษ
๖) งานบริการคนเขาเมือง
๗) งานการเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๘) งานตรวจสอบออกใบสําคัญถิ่นที่อยู
๙) งานกิจการพิเศษ
๑๐) งานควบคุมหองกัก
๑๑) การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจักร
๑๒) งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
กรุงเทพมหานคร
๒) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร
๓) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร
๔) งานดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผานราชอาณาจักร ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร
๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร
๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดชั่วคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร

๓๗๙
๗) งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร
๘) งานตรวจสอบเอกสารที่สว นราชการตาง ๆ มอบหมาย ในหนาที่ของการตรวจบุคคล
ที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๙) งานดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ
๑๐) งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๑) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
๑๒) การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจักร
๑๓) งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๑๔) งานตรวจลงตราและงานเปลีย่ นประเภทการตรวจลงตรา
๑๕) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอืน่ ทีส่ ํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๒) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม
๓) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผา นราชอาณาจักร
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดชั่วคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๗) งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานเชียงใหม

๓๘๐
๘) งานตรวจสอบเอกสารที่สว นราชการตาง ๆ มอบหมาย ในหนาที่ของการตรวจบุคคล
ที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๙) งานดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ
๑๐) งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๑) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอ งดําเนินการ
กับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
๑๒) การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจักร
๑๓) งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๑๔) งานตรวจลงตราและงานเปลีย่ นประเภทการตรวจลงตรา
๑๕) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอืน่ ทีส่ ํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
๒) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานภูเก็ต
๓) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผา นราชอาณาจักร
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดชั่วคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต
๗) งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานภูเก็ต
๘) งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย ในหนาที่ของการตรวจ
บุคคลที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

๓๘๑
๙) งานดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ
๑๐) งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๑) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
๑๒) การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจักร
๑๓) งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๑๔) งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอืน่ ทีส่ ํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ
๒) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานหาดใหญ
๓) งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผา นราชอาณาจักร
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ
๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ
๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน
ราชอาณาจักรไดชั่วคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ
๗) งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง
ทาอากาศยานหาดใหญ
๘) งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย ในหนาที่ของการตรวจ
บุคคลที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๙) งานดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมาย
วาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ

๓๘๒
๑๐) งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๑) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
๑๒) การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจักร
๑๓) งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๑๔) งานตรวจลงตราและงานเปลีย่ นประเภทการตรวจลงตรา
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) – (ช) กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๓ – ๖ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพร ขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานนิติการ
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๘๓
(๒) กองกํากับการบริการคนตางดาว มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเขามา
มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร งานตรวจสอบการออกใบสําคัญถิ่นที่อยู งานอนุญาตเขามาในราชอาณาจักร และ
งานขออยูตอ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานดําเนินการรับคําขอการเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๒) งานตรวจสอบออกใบสําคัญถิ่นที่อยู
๓) งานอนุญาตเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๔) งานการขออนุญาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
๕) งานพิธีการเขาเมือง
๖) งานตรวจตราและดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบของ
กองบังคับการ รวมทั้งชองทางเพื่อปองกันการลักลอบหลบหนีเขาเมือง
๗) งานสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งความผิด
อาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
๘) งานประมวลผลการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้ง
กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดและดานตรวจคนเขาเมือง มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานอื่นทีไ่ ดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการทั่วไป
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานสวัสดิการและการขอพักอาศัยในอาคารบานพัก
๔) งานดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนด จัดทํา ติดตาม ประเมินผลแผนงาน
นโยบาย โครงการตาง ๆ และการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๕) งานจัดทําสถิติ
๖) งานวิชาการ
๗) งานจัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจและลูกจาง
๘) งานดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
๙) งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๑๐) งานพัสดุ ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
๑๑) งานดําเนินการเกี่ยวกับเงินคาธรรมเนียม เงินคาปรับ

๓๘๔
๑๒) งานเบิกจายคาอาหารคนตางดาวซึ่งตองกักและคนอพยพ
๑๓) งานรับ – จายและเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน
๑๔) งานดําเนินการรับคําขอการเขามามีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
๑๕) งานอนุญาตเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
๑๖) งานการขออนุญาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
๑๗) งานพิธีการเขาเมือง
๑๘) งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก
๑๙) งานตรวจลงตราและงานเปลีย่ นประเภทการตรวจลงตรา
๒๐) งานดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือผานราชอาณาจักร
๒๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจลงตราใหกบั คนตางดาว
๒๒) งานปราบปรามและสืบสวนผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใด
ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ซ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพร ขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานนิติการ

๓๘๕
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองกํากับการ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน ปองกันปราบปราม
ดําเนินคดี และขยายผลการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติของคนตางดาว รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ การกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอื่น
ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ งานพิสูจนเอกสารปลอม งานสายตรวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) สืบสวน ปองกันปราบปราม ดําเนินคดี และขยายผลการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมขามชาติของคนตางดาว
๒) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ การกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญา
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกีย่ วพันกัน
๓) งานพิสูจนเอกสารปลอม
๔) งานสายตรวจ
๕) ดําเนินการในการจัดหาและแจกจายแผนทีแ่ กหนวยปฏิบัติการทีจ่ ําเปนตองใช
๖) ตรวจสอบขอมูลขาวสารและเรงรัดการรายงาน
๗) ประมวล สรุปวิเคราะหขอมูลขาวสารมีความเห็นเสนอผูบ ังคับบัญชาสัง่ การ
๘) การกระจายขอมูลขาวสาร
๙) กําหนดหัวขอขอมูลขาวสารที่ตองการในการหาขาว
๑๐) ทํารายงานสรุปสถานการณประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป
๑๑) ประสานการปฏิบัติกับหนวยขาวตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณพเิ ศษ
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานควบคุมการใชอปุ กรณพิเศษ

๓๘๖
๑๔) งานพัฒนาและซอมบํารุงเครื่องมือพิเศษ
๑๕) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน ปองกันปราบปราม
ดําเนินคดี และขยายผลการกระทําความผิดของคนตางดาว แรงงานผิดกฎหมาย คนตางดาวผูมีอิทธิพล กระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอืน่ ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ตลอดจนความผิดอาญา
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกีย่ วพันกัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งานสืบสวนจับกุมคนตางดาวตามหมายจับ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานสืบสวน ปองกันปราบปราม ดําเนินคดี และขยายผลการกระทําความผิดของ
คนตางดาว แรงงานตางดาวผิดกฎหมายวาดวยคนตางดาว ผูมีอิทธิพลซึ่งกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทัง้ ความผิดอาญาอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวเนื่อง
หรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม
การคามนุษย
๒) งานสืบสวนจับกุมคนตางดาวตามหมายจับ
๓) ดําเนินการในการจัดหาและแจกจายแผนทีแ่ กหนวยปฏิบัติการทีจ่ ําเปนตองใช
๔) ตรวจสอบขอมูลขาวสารและเรงรัดการรายงาน
๕) ประมวล สรุปขอมูลขาวสารมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖) การกระจายขอมูลขาวสาร
๗) กําหนดหัวขอขอมูลขาวสารที่ตองการในการหาขาว
๘) ทํารายงานสรุปสถานการณประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป
๙) ประสานการปฏิบัติกับหนวยขาวตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับงานควบคุมการใชอุปกรณพิเศษ
๑๒) งานพัฒนาและซอมบํารุงเครื่องมือพิเศษ
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนตองหาม งานสงกลับ
และงานหองกัก โดยปฏิบตั หิ นาที่ ดังนี้
๑) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่เขามาและอยูใ นราชอาณาจักรโดยไมไดรับ
อนุญาต หรือเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหเขามา
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทําผิดกฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกีย่ วเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน

๓๘๗
๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับคนตางดาวที่อพยพเขามาในราชอาณาจักร
๔) งานดําเนินการเกีย่ วกับการปลอยตัวชัว่ คราวโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกัน
ของคนตางดาวที่ถูกกักตัวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
๕) งานจัดทําบัญชีรายชื่อคนตองหามและคนตางดาวอพยพ
๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการควบคุมตัวคนตางดาวที่รอการสงกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือออกนอกหองกัก
๗) งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในบริเวณสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๘) งานบันทึกขอมูลคนตองหาม คนตางดาวอพยพ และหมายจับจากหนวยงานตาง ๆ
ทั่วราชอาณาจักร
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานสอบสวน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนและการดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญากับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวย
การทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายอื่นที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใดทีเ่ กี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกันในเขตกรุงเทพมหานคร
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนงานดําเนินการเกี่ยวกับ
การพิสูจนสัญชาติและการเปรียบเทียบปรับ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานสอบสวนและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย รวมทั้ง
ความผิดอาญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งหรือเกีย่ วพันกัน
๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการพิสูจนสัญชาติและการเปรียบเทียบปรับ
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฌ) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ

๓๘๘
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพร ขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานการขาว
๑๔) งานนิติการ
๑๕) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายประมวลผลขอมูล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบฐานขอมูล
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอร เพือ่ ใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และ
การประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
สวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด
๕) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
๖) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มีการ
เชื่อมโยงขอมูลไวแลว

๓๘๙
๗) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๘) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และ
การประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
สวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด
๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทงั้ ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขาย
๖) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๙) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ

๓๙๐
๑๐) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจคนเขาเมือง ดังนี้
๑๐.๑) ฮารดแวร (Hardware) ไดแก
- ระบบคอมพิวเตอรหลัก
- ระบบคอมพิวเตอรเครือขายทองถิ่น (LAN) และระบบสั่งการ
ที่ศูนยเครือขายทองถิ่นประจําสถานีตํารวจและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
- ระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data
Communication) รวมถึงอุปกรณตาง ๆ
๑๐.๒) ซอฟตแวร (Software) ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุ ระบบที่เกีย่ วของ
๑๑) การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
๑๒) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง รวมทั้งหนวยงานอืน่ ๆ ในสํานักงานตรวจคนเขาเมืองใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๑๓) ปรับปรุงและซอมเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ วิทยุโทรทัศน และ
เครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ของศูนย รวมทั้งหนวยงานอื่นในสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑๔) ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายใน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง
๑๕) ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวิทยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะของหนวยงานอืน่ ๆ ในสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ
๑๖) อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
๑๗) เปนเจาหนาทีใ่ นการพิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการ
จัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑๘) ประสานงานกับหนวยงานทีท่ ําหนาที่วจิ ัยและวางแผนของสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซึ่งประจําอยูทุกหนวยงานในสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๙๑
ขอ ๑๗ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล และงานศึกษาอบรมของกองบัญชาการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๑
๒) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๓) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ
๔) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไว
๕) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ของนายตํารวจราชสํานักเวร และการจัดเวร
ถวายความปลอดภัยของผูบังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ
๗) งานเลขานุการในการประชุมของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ
เวนแตมีเจาของเรื่องรับหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม
๘) เสนอแนะและจัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคลากร เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองบัญชาการ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ
สรรหาบุคลากรเขารับราชการตํารวจ
๙) เสนอแนะและจัดทําการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของกองบัญชาการ
๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจทุกระดับ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มอี ยูจริง
๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดกองบัญชาการ

๓๙๒
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการ
๑๕) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการประจําหรือ
สํารองราชการ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๒๐) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดกองบัญชาการ เพือ่ ใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
๒๑) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ
๒๓) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
๒๔) รวบรวมเสนอแผนการฝกความตองการของหนวย เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก
ในรอบปงบประมาณ
๒๕) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๒๖) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๒๗) อบรมแนะนําเกี่ยวกับงานกําลังพล
๒๘) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๒๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การขอเลื่อนยศ การออก
ประทวนยศ และการเรียกคืน

๓๙๓
๓๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๓๑) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๓๒) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓๓) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการ
๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ และลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๓๕) งานที่มิไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน
๓๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนฝายอํานวยการ
งานกองรักษาการณเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ตั้งของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสวนกลาง
งานดานการขาว การผลิตขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และแผนที่ ปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๒
๒) อบรม แนะนําเกี่ยวกับงานการขาว
๓) จัดหา จัดทําแผนที่สถานการณและภูมิสารสนเทศ การวิเคราะหพื้นทีป่ ฏิบัติการ
การทะเบียนขอมูลขาวสารลับ เขา – ถอดรหัสวิทยุ
๔) การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง การกอการรายสากล และสถานการณโลก
จัดทําสรุป วิเคราะห ประมาณการขาวกรองในภาพรวมของทุกสถานการณ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกําลัง

๓๙๔
การประกอบกําลัง การวางกําลัง การฝกยุทธวิธี การสงกําลังบํารุง และประสิทธิภาพในการรบ ตลอดจน
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาศึกหรือฝายตรงขาม เพื่อจัดทําทําเนียบกําลังรบ รวมทั้งการปฏิบัติการขาวและ
การจัดหาแหลงขาวหรือสายลับดานความมั่นคง
๕) การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ในบริเวณแนวชายแดน อาชญากรรมขามชาติ จัดทําสรุป วิเคราะห ประมาณการขาวกรองอาชญากรรม
ในภาพรวมทุกสถานการณ รวมทัง้ การปฏิบตั ิการขาว การจัดหาแหลงขาวและสายลับดานอาชญากรรมสําคัญ
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
๖) รวบรวมผลการซักถาม กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และ
การตอตานขาวกรองในเชิงรุก ดําเนินกรรมวิธีตอขาวสารที่อํานวยประโยชนใหเปนขาวกรอง จัดทําสถิติ
ผูถูกจับกุม ผูกลับใจมอบตัว ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการขาว
๗) จัดกําลังกองรักษาการณเพื่อรักษาความปลอดภัยทีต่ ั้งและคลังพลาธิการของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสวนกลาง และเปนกําลังสนับสนุนทัว่ ไปในภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๙) งานอืน่ ๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตร การวิจัย
และประเมินผลของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งกําหนดแนวทางจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการสําหรับ
หนวยรองในการควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ ประสานแผนงาน โครงการของหนวยรองใหเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพือ่ เปนการบูรณาการและประสานแผนกับหนวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและ
วินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๓
๒) อบรม แนะนําเกี่ยวกับงานนโยบาย แผน และยุทธศาสตร
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนดานการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา
ทุกประเภท รวมถึงการรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทําการประมวล วิเคราะหเพือ่ ใชในการ
พิจารณาแนวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผนปองกันและปราบปราม
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับดูแลแผนดานความมั่นคงภายในประเทศ การกําหนดที่ตั้ง การวางกําลัง
และสถานภาพของหนวย การเสนอขอจัดตั้งหนวย การยุบหนวยและการแบงหนวย การพัฒนาปรับปรุง

๓๙๕
แผนที่สถานการณใหทนั สมัยและเหมาะสมกับสถานการณ การวางแผน ควบคุม อํานวยการ และประสาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติยุทธรวมหรือยุทธผสม การกําหนดความตองการยุทธภัณฑและสุนัขตํารวจ การจัดทําสถิติ
ขอมูล รายงานทางดานยุทธการ และผลการปฏิบัติอื่น ๆ ตามหวงระยะเวลา
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน
ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม กํากับดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
ตลอดจนแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ และแผนดานกิจการพิเศษ
๖) ดําเนินการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ โดยนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย
๗) ดําเนินการวิจยั ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน/โครงการของหนวย ตลอดจนการจัดทําอัตราการจัดและยุทโธปกรณ การจัดทําประวัตศิ าสตร
ของหนวย
๘) จัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัตปิ ระจําของหนวย (รปจ.หนวย)
๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ของหนวย ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงานตํารวจ ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๑๐) วิเคราะห กําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยที่เกีย่ วของ
กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนิคพิเศษในการ
แกไขปญหาอาชญากรรมและความมั่นคง
๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหและตั้งคําขอ
งบประมาณ งานบริหารและจัดสรรงบประมาณ งานติดตามผลการใชจายงบประมาณ งานสถิติ วิจยั ประเมินผล
งบประมาณ และงานวิชาการดานงบประมาณ โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๔
๒) รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งทีเ่ กีย่ วของกับงานงบประมาณ
๓) อบรม แนะนําเกี่ยวกับงบประมาณ
๔) ตอบขอหารือแนวทางการปฏิบัติดานงบประมาณ
๕) ริเริ่มหรือใหความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณ
๖) รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน งาน โครงการ

๓๙๖
๗) วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป
๘) การพิจารณากลั่นกรองกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณ
๙) การรวบรวมขอมูลความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติม
ระหวางป
๑๐) ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการตั้งคําของบประมาณ
๑๑) จัดทําแผนการใชจาย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอน
งบประมาณ
๑๒) การเบิกจายงบประมาณแทนกัน
๑๓) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหกับหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการ
๑๔) การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป
๑๕) การใชงบประมาณเหลือจาย
๑๖ ) การติดตาม ประเมินผล และบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑๗) ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการงานกิจการ
พลเรือน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ งานพัฒนาและชวยเหลือประชาชน งานบรรเทาภัยและ
ชวยเหลือผูประสบภัย งานเสริมสรางอุดมการณทางการเมือง งานมวลชนสัมพันธ งานลูกเสือชาวบาน
งานปฏิบัติการจิตวิทยา งานประชาสัมพันธ และปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) อํานวยการเกีย่ วกับกิจการพลเรือน การฝกและศึกษาดานกิจการพลเรือน
การควบคุมภายใน การตรวจสอบและวิเคราะหในการดําเนินงาน วิจยั และประเมินผลงานดานกิจการ
พลเรือนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๒) รวบรวมขอมูลสถิติที่เกี่ยวของจัดทําสารสนเทศงานกิจการพลเรือน
๓) ดําเนินการงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต งานชุมชนเขมแข็ง

๓๙๗
๔) ดําเนินการงานชวยเหลือผูประสบภัย งานคลังสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาภัย
งานพัฒนาบุคลากรชวยเหลือผูประสบภัยและอุปกรณกชู ีพ จัดระเบียบทรัพยากร สนับสนุนงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน
๕) ดําเนินการงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
งานสงเสริมผลิตภัณฑชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห
๖) อํานวยการ ประสานงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของทุกพระองคในพื้นที่รับผิดชอบ และงานพัฒนาตามโครงการพิเศษ
ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงตามพระราชประสงค ตลอดจน
โครงการตาง ๆ ที่ทํารวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๗) อํานวยการและปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพันธ เสริมสรางภาพลักษณของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน งานลูกเสือชาวบาน ปฏิบัติการจิตวิทยาและสนับสนุนเพื่อผลทาง
จิตวิทยา งานปองกันปญหายาเสพติด การอบรมประชาชน การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง งานลูกเสือ
ชาวบาน และการปฏิบัติการสมานฉันท
๘) อํานวยการงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอ มูลขาวสารใหประชาชนทราบผลการ
ดําเนินงานสรางความศรัทธาใหเกิดการยอมรับ
๙) เก็บรักษา ใชประโยชน และควบคุมทางบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ
และอุปกรณในการประชาสัมพันธ
๑๐) พัฒนาบุคลากรดานประชาสัมพันธ ใหมีความรูความสามารถเทาทันเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง
๑๑) ควบคุมการผลิต จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน
๑๒) การตกแตงอาคารสถานที่ในงานพิธีการตาง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั การรับ
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่อยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๖
๒) อบรม แนะนําเกี่ยวกับงานคดีและวินยั งานกฎหมาย
๓) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนทุกกรณี

๓๙๘
๔) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยั หรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา
คดีอาญา และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย
เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินยั
๖) พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ ฎหมายกําหนด แลวมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจเพื่อสั่งการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม
๗) พิจารณาและตรวจเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอาํ นาจที่เกีย่ วของ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการ หรือการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๑๐) จัดการขอพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตางหรือวาตางคดีแพง คดีปกครอง
คดีลมละลาย รวมทั้งกรณีขาราชการตํารวจถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิ ารตามหนาที่
๑๑) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกัดกองบัญชาการเพื่อดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของ รวมทัง้ การแจงเปลีย่ นแปลงสถานภาพของ
ขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๒) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัย
ตํารวจ
๑๓) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่ วกับคดีในสวนทีเ่ กี่ยวของ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของกับคดีทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๔) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ พิจารณา แกไขนิติกรรมและ
สัญญาตาง ๆ วินิจฉัย ตีความ ตอบขอหารือ ปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับ
กองบัญชาการ

๓๙๙
๑๕) ควบคุม พิจารณา และวินจิ ฉัยสํานวนสอบขอเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด
ตรวจสอบพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพือ่ ดําเนินคดีแพง กรณีที่กองบัญชาการเปนโจทกหรือจําเลย
ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพงและการบังคับคดีตามคําพิพากษา
๑๖) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๑๗) งานที่เกีย่ วของกับการสงเสริมงานสอบสวน
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายอํานวยการ ๗ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานพัฒนาและการใหการศึกษา
แกเด็กเยาวชนในพื้นที่ทรุ กันดาร งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๗
๒) อบรม แนะนําเกี่ยวกับงานพัฒนาและการใหการศึกษาแกเด็กเยาวชนในพื้นที่
ทุรกันดาร
๓) งานแผนความตองการงบประมาณดานการศึกษา งานแผนการจัดหาและแจกจาย
วัสดุ อุปกรณการศึกษา และงานบริหารงบประมาณดานการศึกษา งานพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน งานฝกอบรมและศึกษาดูงานของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพิจารณาคัดเลือก
ครูดีเดน งานการประชุมประจําปของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๔) งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา งานประเมินผลการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานลูกเสือเนตรนารี และงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน งานสงเคราะหชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๕) งานติดตาม ประเมินผลโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน งานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน งานรับมอบและแจกจายวัสดุ อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖) งานทะเบียนโรงเรียน งานทะเบียนครูและนักเรียน งานพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน งานขออนุมัติจัดตั้ง มอบโอน ยุบเลิกโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน งานเกี่ยวกับการเงิน – สิ่งของพระราชทาน และเงิน – สิ่งของบริจาค งานจัดสรรแจกจายสิ่งของ
พระราชทานและสิ่งของบริจาค
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๐๐
(๘) ฝายอํานวยการ ๘ มีหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๘
๒) อบรม แนะนําเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานดานความมั่นคง งานการขาว งานกิจการพลเรือน และงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง รวมทั้งงานดานการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล
ของกองบัญชาการ รวมทั้งการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน
โดยถือปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่ วของ
๔) กําหนดระเบียบ ขอบังคับ ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบ
เครือขายสื่อสารขอมูล ดวยการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลในแตละระดับ ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๕) อํานวยการ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ดานสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธกี ารดานสารสนเทศ ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
๖) ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) – (จ) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ – ๔ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย งานกฎหมาย
๔) งานสวัสดิการ
๕) งานเลขานุการ
๖) งานศึกษาอบรม

๔๐๑
๗) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล
ของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๘) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่
ราชการของกองบังคับการอํานวยการ
๙) งานการขาว
๑๐) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑๑) งานงบประมาณ
๑๒) งานสงกําลังบํารุง
๑๓) งานกิจการพลเรือน
๑๔) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๕) งานวิจยั ประเมินผล นิเทศงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
๑๖) งานการเงินและงานบัญชี
๑๗) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘) เปนฝายสนับสนุนของกองบังคับการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนเกีย่ วกับการปฏิบตั ิการเคลื่อนที่เร็ว การสื่อสาร การขนสง การบริการสายแพทย การรักษา
ความปลอดภัย ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลหนวยงานในสังกัด
๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒๐) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๕) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔, ๒๑ - ๒๔, ๓๑ - ๓๔,
๔๑ - ๔๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ
พระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ การตระเวนชายแดน การปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญา เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน
พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมัน่ คงของชาติ ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและตามกฎหมายอืน่ ทีไ่ ดรับมอบหมายภายในเขตอํานาจความรับผิดชอบและเขตพื้นทีก่ ารปกครอง
การปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งานทะเบียน
ประวัติ งานสวัสดิการ งานกฎหมาย งานคดีวินยั งานศึกษาอบรม และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั

๔๐๒
๒) งานการขาว
๓) งานดานนโยบาย แผน ยุทธการ และงานงบประมาณ
๔) งานสงกําลังบํารุง กําหนดความตองการพัสดุและสิ่งอุปกรณ จัดหา
เก็บรักษา แจกจาย ซอมบํารุง จําหนาย งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุและสิ่งอุปกรณ
๕) งานการเงิน
๖) งานเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิด มีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
งานคนหา เก็บกู พิสูจนทราบ การทําลายวัตถุระเบิด และงานตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด งานปองกัน
การกอวินาศกรรม งานตอตานการกอการราย งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษา
ความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ ดําเนินการดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับ
งานเก็บกูว ัตถุระเบิด จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แกไข ปรับปรุง
เผยแพรใหกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและประชาชนเพื่อระวังปองกันอันตรายจากวัตถุระเบิด รวมทัง้
การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น และสนับสนุนภารกิจตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๑, ๑๒๑, ๑๓๑, ๑๔๑, ๒๑๑,
๒๒๑, ๒๓๑, ๒๔๑, ๓๑๑, ๓๒๑, ๓๓๑, ๓๔๑, ๔๑๑, ๔๒๑, ๔๓๑ และ ๔๔๑ มีหนาที่รับผิดชอบงานสื่อสาร
งานขนสง งานบริการสายการแพทย และงานรักษาความปลอดภัย
๘) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๒, ๑๒๒, ๑๓๒, ๑๔๒, ๒๑๒,
๒๒๒, ๒๓๒, ๒๔๒, ๓๑๒, ๓๒๒, ๓๓๒, ๓๔๒, ๔๑๒, ๔๒๒, ๔๓๒ และ ๔๔๒ มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน พัฒนาและชวยเหลือประชาชน ปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา ชวยเหลือ
ผูประสบภัย บรรเทาภัย ประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ งานลูกเสือชาวบาน งานบริการดานการศึกษา
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๙) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๓, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๔๓, ๒๑๓,
๒๒๓, ๒๓๓, ๒๔๓, ๓๑๓, ๓๒๓, ๓๓๓, ๓๔๓, ๔๑๓, ๔๒๓, ๔๓๓ และ ๔๔๓ มีหนาที่ใหการสนับสนุน
หนวยปฏิบัติการดานอํานาจการยิงของอาวุธประจําหนวย รถเกราะ รถจักรยานยนตทางยุทธวิธี และเกี่ยวกับ
สุนัขสงคราม
๑๐) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๔ – ๑๑๗, ๑๒๔ – ๑๒๗,
๑๓๔ – ๑๓๗, ๑๔๔ – ๑๔๗, ๒๑๔ – ๒๑๗, ๒๒๔ – ๒๒๗, ๒๓๔ – ๒๓๗, ๒๔๔ – ๒๔๗,
๓๑๔ – ๓๑๗, ๓๒๔ – ๓๒๗, ๓๓๔ – ๓๓๗, ๓๔๔ – ๓๔๗, ๔๑๔ – ๔๑๗, ๔๒๔ – ๔๒๗,
๔๓๔ – ๔๓๗ และ ๔๔๔ – ๔๔๗ เปนหนวยกําลังหลักในการปฏิบัตภิ ารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน
และปฏิบัติการยุทธสงทางอากาศในพื้นทีป่ ฏิบัติการ
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๐๓
(ฉ) กองบังคับการฝกพิเศษ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย งานกฎหมาย
๔) งานสวัสดิการ
๕) งานเลขานุการ
๖) การขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ
๗) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานทีร่ าชการ
ของกองบังคับการ
๘) งานฝกอบรม
๙) งานพัฒนาการฝก ครูฝก และหลักสูตร
๑๐) งานสนับสนุนการปฏิบัติของกลุมงานฝกและเก็บกูว ัตถุระเบิด
๑๑) งานติดตามประเมินผลการจัดฝกอบรม วิทยากร ครูฝก และผูเขารับการอบรม
สัมมนา
๑๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษา การตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพภายในกองบังคับการ
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) งานดานการขาว
๑๕) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑๖) งานงบประมาณ
๑๗) งานสงกําลังบํารุง
๑๘) งานกิจการพลเรือน
๑๙) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๒๐) งานการเงินและงานบัญชี
๒๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๔๐๔
๒๓) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) – (๑๐) กองกํากับการ ๑ – ๙ มี หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ ตํารวจหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ประชาชนและเยาวชน
ตามแผนและนโยบายของกองบังคับการ เปนศูนยบริการทางวิชาการในพื้นที่ ใหบริการฝกอบรมอื่นเพื่อ
ประโยชนทางราชการ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่ไดรับมอบหมาย เปนกองหนุน
ใหกับกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ
งานกฎหมาย งานคดีและวินยั และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภัย ของกองกํากับการ
๒) การจัดการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม สนับสนุนครูฝก วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญและผูชํานาญการในการฝกอบรมและการปฏิบัติ ใหบริการทางวิชาการและจัดทําทําเนียบครูฝก
วิทยากร และผูเชี่ยวชาญ งานประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานดานการขาว งานกิจการพลเรือน
๓) การจัดแผนการฝกอบรม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามแผนการ
ฝกอบรม กําหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัย และงานงบประมาณ
๔) งานการเงินและสงกําลังบํารุง กําหนดความตองการพัสดุและสิ่งอุปกรณ
จัดหา เก็บรักษา แจกจาย จําหนาย ซอมบํารุง งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุและ
สิ่งอุปกรณ
๕) กองรอยที่ ๑ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร งานขนสง การบริการ
สายการแพทย งานการรักษาความปลอดภัย และสูทกรรม
๖) กองรอยที่ ๒ – ๕ มีหนาทีป่ กครองบังคับบัญชา ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม ควบคุมการปฏิบัติของครูฝก ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกวิทยากร
และดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๗) งานฝกและเก็บกูวัตถุระเบิด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
ปฏิบัติการดานการคนหา พิสูจนทราบ เก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด ตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด ทําใหปลอดภัย
ซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยวาจะมีหรือไดรับแจง งานปองกันการกอวินาศกรรม งานตอตานการกอการราย
งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ ดําเนินการ
ดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับงานเก็บกูว ตั ถุระเบิด จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แกไข ปรับปรุง เผยแพรใหกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและประชาชน
เพื่อระวังปองกันอันตรายจากวัตถุระเบิด รวมทั้งการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอืน่ และสนับสนุนภารกิจ
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๐๕
(๑๑) ศูนยฝก สุนขั ตํารวจ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ควบคุม กํากับ ดูแลการฝกสุนัขและผูบังคับสุนัข และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขตํารวจของกองบัญชาการ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานกฎหมาย
งานคดีและวินยั งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั
ของศูนยฝกสุนัขตํารวจ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานสื่อสาร งานขนสง งานโยธาธิการ งานบริการ
สายการแพทย งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุและสิง่ อุปกรณ รวมทั้งการจัดหาสุนัข
๔) การตรวจและรักษาพยาบาลสุนัข ปองกันและชันสูตรโรคสุนัข ใหคําแนะนํา
ในการจัดหา คัดเลือกสุนัขตํารวจ ฝกงานสัตวบาลใหกับหนวยที่มีสนุ ัขตํารวจ คนควาและปรับปรุง
เพื่อพัฒนาวิชาสัตวแพทยใหทันสมัย รวมทั้งการบันทึกขอมูลและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๕) การฝกขาราชการตํารวจเกี่ยวกับหลักสูตร ผูบังคับสุนัข ฝกอบรมสุนัข
ตามหลักสูตรที่กําหนด จัดทําประวัตกิ ารฝกและความสามารถของสุนัข คัดเลือกสุนขั ใหเหมาะสมกับการฝก
ตรวจสมรรถภาพการทํางานของสุนัข ฝกอบรมขาราชการตํารวจพรอมสุนัขเพื่อทบทวนการปฏิบตั ิตาม
ภารกิจ สนับสนุนวิทยากร ครูฝก เมื่อไดรับการรองขอ การบันทึกและรายงานสถิตผิ ลงานตามหนาที่
๖) จัดทําหลักสูตรการฝกสุนัขและผูบังคับสุนัขของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ดําเนินการเลี้ยง บํารุงพันธุ และขยายพันธุสุนัข ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คนควาและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการฝกอบรมใหทันสมัย ดําเนินการเกีย่ วกับดานงานตําราและวิชาการ รวมทั้ง
การบันทึกขอมูลและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) กองบังคับการสนับสนุน ประกอบดวย
(๑) ฝายสนับสนุน ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ งานธุรการ
และงานสารบรรณ งานการบริหารงานบุคคล ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและ
วินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๑
๒) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานทีร่ าชการของ
กองบังคับการสนับสนุน
๓) งานดานบริการสังคม และงานพิธี
๔) การสงเคราะห การจัดการศพขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
งานฌาปนกิจ สงเคราะห การขอพระราชทานเพลิงศพ การเยี่ยมบํารุงขวัญขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน

๔๐๖
ที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหิ นาที่ การกูเ งินสวัสดิการตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให
การขอรับการสงเคราะหจากมูลนิธิฯ องคกรตาง ๆ ดําเนินการเกีย่ วกับมูลนิธิ การกุศล เงินบริจาคและเงินสวัสดิการ
ทุนการศึกษาของบุตรขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน และสนับสนุนเกีย่ วกับงานดานสหกรณ
๕) สวัสดิการบานพักของทางราชการ สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและสุขภาพ
พลานามัย กิจกรรมบันเทิง การจัดเลี้ยง สงเสริมอาชีพแกครอบครัวขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน
การรับบริจาคเพื่อบํารุงขวัญ และการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน
๖) เสนอความเห็น วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับงานทางศาสนา จัดการศึกษา
อบรมใหความรูดานศาสนพิธแี กขาราชการตํารวจและครอบครัว สนับสนุนการจัดการดานพิธีการทางศาสนา
ของหนวยงานในสังกัด
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายสนับสนุน ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนและปฏิบัติงาน
ดานการสื่อสาร ดําเนินการสงกําลังซอมบํารุงดานการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส ดําเนินงานดานสถานี
วิทยุกระจายเสียง ทําการฝกอบรมเจาหนาที่สื่อสาร วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ปกครอง
บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัตหิ นาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๒
๒) การกําหนดความตองการ การวางแผน การจัดหาพัสดุสื่อสาร ดําเนินการใหไดมา
ซึ่งวัสดุอุปกรณ เก็บรักษา แจกจาย ควบคุม จําหนายพัสดุสื่อสารทุกประเภทใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการ รวมทั้งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ
คดีวินยั งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การขนสง
๓) การรับ – สงขาว และการเฝาฟงขาวสาร รวมทั้งการดําเนินการดานโทรศัพทและ
โทรคมนาคม ตลอดจนควบคุมแนะนําการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยุสื่อสาร รับผิดชอบจัดตั้งศูนยสื่อสาร
สํารองและศูนยสื่อสารเคลื่อนที่
๔) งานตรวจซอมบํารุงพัสดุสื่อสาร โทรศัพท เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส ศูนยสื่อสารเคลื่อนที่ และเครื่องขยายเสียงของตํารวจตระเวนชายแดน จัดทําขอตกลงทาง
วิชาการและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุสื่อสารและเครื่องตรวจซอมตาง ๆ ดําเนินการทางดานเทคนิค
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

๔๐๗
๕) งานในการพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสาร อํานวยการฝกอบรมหลักสูตรพนักงาน
วิทยุสื่อสาร สาขาวิชาชางวิทยุขั้นตนและสาขาวิชาพนักงานวิทยุโทรเลข พิพิธภัณฑสื่อสารและหองสมุด
ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และดําเนินการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสนับสนุน ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง ไดแก
การกําหนดความตองการดานสิ่งอุปกรณตา ง ๆ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจาย การซอมบํารุง
การจําหนาย งานคลังพัสดุ งานครุภัณฑ งานอาภรณภณ
ั ฑ งานพลาภัณฑ งานศาสตราภัณฑ งานโยธาธิการ
งานพลาธิการ งานยานพาหนะ ขนสง รวมทั้งรับผิดชอบงานเกีย่ วกับงานธุรการและงานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีวนิ ยั งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานขนสง และ
ปกครองบังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๓
๒) การสนับสนุนและการปฏิบตั ิงานดานสงกําลังบํารุง วางแผนความตองการวัสดุ
ครุภัณฑ อาภรณภณ
ั ฑ พลาภัณฑ งานคลังพลาธิการ งานจําหนายสุนขั สงคราม วัสดุ ครุภัณฑ จัดทําสถิติ
ดานพัสดุ ดําเนินกรรมวิธีชดใชทางแพง งานรับสิ่งของบริจาคเพื่อใชในราชการ ของชวยเหลือจากหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ การแนะนําใหความรู
เกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุง รวมทั้งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล
งานสวัสดิการ งานคดีวนิ ัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ และงานขนสง
๓) การดําเนินการดานยุทธภัณฑ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องประกอบอาวุธ
ศาสตราภัณฑประเภทตาง ๆ งานคลังศาสตราภัณฑ การเก็บกูทําลายวัตถุระเบิด ตลอดจนการเก็บรักษา
แจกจาย จําหนาย ตรวจสอบ และซอมบํารุงอาวุธปน
๔) งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรม โครงสราง งานมัณฑนศิลป การกําหนด
ผังบริเวณ ตลอดจนงานทีเ่ กีย่ วกับที่ดิน สิ่งกอสราง การซอมบํารุงและจําหนายสิ่งกอสราง งานคลังวัสดุ
อุปกรณสิ่งกอสราง
๕) การจัดหาพัสดุตามแผนงาน โครงการ เพื่อแจกจายใหกับหนวยตาง ๆ และ
ควบคุมประเมินผลการปฏิบัตดิ านการจัดหา
๖) งานขนสง ซอมบํารุง จําหนาย ยานพาหนะและรถยนตหมุ เกราะ เสนอความ
ตองการยานพาหนะ ตลอดจนการสงกลับซึ่งสิ่งอุปกรณ กําลังพล และผูประสบภัยทัง้ ทางบก ทางเรือ และ
ทางอากาศ งานคลังอุปกรณอะไหลยานพาหนะ

๔๐๘
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายสนับสนุน ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก – จายเงินทุกประเภท
งานการบัญชีและการรายงานของกองบัญชาการ ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๔
๒) การตรวจสอบหลักฐานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ และการจัดทําบัญชี
การรับ – จายเงินนอกงบประมาณ กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการเงินของกองบัญชาการและหนวยงาน
ในสังกัดสวนภูมภิ าค รวมทัง้ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล
งานสวัสดิการ งานคดีวินยั งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ และงานขนสง ของฝายสนับสนุน ๔ และ
งานอืน่ ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใด
๓) งานรับ – จายเงินทุกประเภท การเบิกจายเงินในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
เฉพาะคาตอบแทนสําหรับรายการสมนาคุณผูบรรยาย คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอืน่ และเงินอุดหนุน และงบกลางทีม่ ีลักษณะเปนคาใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค การกํากับดูแล
ดานการเงินของหนวยเบิกทีม่ ีสํานักงานในสวนภูมภิ าค
๔) การเบิกจายเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่นที่เบิกควบกับเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง เงินคาจางประจํา เงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางผูไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ลูกจางประจํา เงินบําเหน็จบํานาญ เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
คาตอบแทน การกํากับดูแลดานการเงินของหนวยเบิกทีม่ ีสํานักงานในสวนภูมภิ าค
๕) การจัดทําบัญชีสวนราชการ การจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดิน
งานการเงินนอกงบประมาณตามระบบบัญชีสวนราชการ การนําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
สงคลัง การควบคุมเงินทดรองราชการ การจัดทําและตรวจสอบรายงานดานการเงินประเภทตาง ๆ
การรายงานดานการเงินเสนอสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ดานการเงิน การบัญชี การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีของหนวยเบิก
ที่มีสํานักงานในสวนภูมภิ าค การรวบรวมสถิติ การประเมินผล งานวิชาการดานการเงิน รวบรวมกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกีย่ วของกับงานการเงิน การบัญชี การเผยแพรกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของ
ดานการเงิน การฝกอบรมดานการเงิน การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน การตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจําเดือน การจัดทํารายงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๐๙
๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายสนับสนุน ๕ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางการแพทยของ
กองบัญชาการ ใหการบริการแกขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ครอบครัว ประชาชนที่อยูหางไกล
คมนาคมและประชาชนที่ไดรับภัยพิบัติ การสงกลับ วางแผนจัดหายา เวชภัณฑ และอุปกรณการแพทย
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการสนองงานโครงการตามพระราชดําริดานสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๕
๒) งานดานวิชาการและนโยบายดานสนับสนุนทางการแพทย การอบรมพัฒนา
บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนทางการแพทยของกองบัญชาการ การจัดทําทําเนียบพยาบาล ดําเนินการ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานกําลังพล
งานสวัสดิการ งานสงกําลังบํารุง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานงบประมาณและการเงิน ที่เกีย่ วของกับ
ฝายสนับสนุน ๕
๓) การจัดทําแผนความตองการ กําหนดคุณลักษณะ การเก็บรักษา การแจกจาย
การจําหนาย การดําเนินการรับบริจาคยา เวชภัณฑ และพัสดุทางการแพทย การเบิกยาพระราชทานมูลนิธิ
แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงจัดทําบัญชีคุมสถิติการใชยา เวชภัณฑ และพัสดุ
สายการแพทย ของกองบัญชาการ
๔) การจัดทําสถิติขอมูลทางการแพทย การติดตามเฝาระวัง ปองกันโรค การวางแผน
จัดทําและสนับสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําป และการบริจาคโลหิต
๕) การรับ – สงคนไขในพระบรมราชานุเคราะห การสงกลับสายการแพทย
การตรวจเยี่ยมขาราชการตํารวจที่ปว ยเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลสวนกลาง และติดตามอาการขาราชการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรบั บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ การบริการตรวจรักษาและปฐมพยาบาล
ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ครอบครัว และประชาชนในพืน้ ที่สวนกลาง การจัดหนวยพยาบาลเคลื่อนที่
สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ภัยพิบัติ
๖) การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริสายการแพทย การสนับสนุนงาน
ดานสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนหนวยทันตกรรมและหนวยแพทยพระราชทาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงการสนับสนุน
งานโครงการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและในถิ่นทุรกันดาร

๔๑๐
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ซ) กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั งานกฎหมาย
๔) งานสวัสดิการ
๕) งานเลขานุการ
๖) งานศึกษาอบรม
๗) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๘) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ
๙) งานการขาว
๑๐) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑๑) งานงบประมาณ
๑๒) งานสงกําลังบํารุง
๑๓) งานกิจการพลเรือน
๑๔) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑๖) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗) เปนฝายสนับสนุนของกองบังคับการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
เกี่ยวกับการปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว การสื่อสาร การขนสง การบริการสายแพทย การรักษาความปลอดภัย
ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลหนวยงานในสังกัด
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๑๑
(๒) กองกํากับการ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนหนวยปฏิบัติการสงคราม
พิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการยิงดวยอาวุธ
ประจําหนวย สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน การปองกันประเทศ
และรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๑
๒) กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา มีหนาที่เกีย่ วกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของกองบังคับการ และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ สนับสนุนภารกิจการปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติตาม
แนวชายแดนในกรณีที่มีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม
๓) กองรอยอาวุธ มีหนาที่สนับสนุนการยิงใหกับหนวยดําเนินกลยุทธและเปนกําลัง
สนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ สนับสนุน
ภารกิจการปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน ในกรณีเกิดสถานการณไมปกติ
ภาวะฉุกเฉิน และภาวะสงคราม
๔) กองรอยรบพิเศษ ๑ – ๔ เปนหนวยดําเนินกลยุทธในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ
การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในการปองกันและรักษาสถานการณชายแดน การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองกํากับการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกันปราบปรามการกอการรายและการกอความไมสงบ และเปนกําลังสนับสนุนการ
ปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ
ไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม แบงออกเปนกองรอย ๑ – ๔ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๒
๒) กองรอย ๑ – ๔ เปนหนวยดําเนินกลยุทธในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกันปราบปรามการกอการรายและการกอความไมสงบ และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติ
สงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ
ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองกํากับการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการตอตานการกอ
การรายสากลและการกอการรายในเมือง การรักษาความปลอดภัย ชวยเหลือผูประสบภัย เก็บกู ทําลาย

๔๑๒
วัตถุระเบิด และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่
ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๓
๒) กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ มีหนาที่ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
การกอการรายในเมือง และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม
๓) กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ – ๓ มีหนาที่ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ
พระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ เปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ
การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือ
ภาวะสงคราม
๔) กองรอยกูชีพ มีหนาที่ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการกูชีพ การกูภ ัย การคนหา
การชวยเหลือผูประสบภัย และสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ ในกรณีที่เกิด
สถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม
๕) งานเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิด มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนหา
เก็บกู พิสูจนทราบ การทําลายวัตถุระเบิด และงานตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด งานปองกันการกอวินาศกรรม
งานตอตานการกอการราย งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยสถานที่
และบุคคลสําคัญ ดําเนินการดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับงานเก็บกูวตั ถุระเบิด
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แกไข ปรับปรุง เผยแพรใหกบั
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและประชาชนเพื่อระวังปองกันอันตรายจากวัตถุระเบิด รวมทัง้ การปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอืน่ และสนับสนุนภารกิจตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กองกํากับการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝก ศึกษา อบรม และวิจยั
พัฒนาเกีย่ วกับการสงครามพิเศษ อาวุธ ยุทธวิธี การฝกสงกําลังทางอากาศ การฝกพิเศษอื่น ๆ ที่ไดรบั
มอบหมาย และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่
ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๔
๒) การวิจยั ประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรตาง ๆ การประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงสถานการณทมี่ ีผลกระทบตอการปฏิบัตภิ ารกิจของ

๔๑๓
กองบังคับการ งานธุรการและการจัดการฝก เปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธ
สงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม
๓) กองรอยฝกรบพิเศษ มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ
การปฏิบัติการจิตวิทยา การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ การควบคุมฝูงชน และเปนกําลัง
สนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน
หรือภาวะสงคราม
๔) กองรอยฝกอาวุธ ยุทธวิธี มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับอาวุธและยุทธวิธี
พิเศษ การตอตานและปราบปรามการกอการราย การรักษาความปลอดภัย การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย
การเก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม
๕) กองรอยฝกสงกําลังทางอากาศ มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการฝก
นักโดดรม การควบคุมการโดดรม การสงกําลังทางอากาศ และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการ
สงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน
หรือภาวะสงคราม
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กองกํากับการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ในเขตพระราชฐานและทีป่ ระทับ ทั้งที่ตงั้ อยูใ นเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและนอกเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
รวมทัง้ การจัดกําลังยานพาหนะและอุปกรณในการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภยั ในกรณีที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศทกุ พระองค มีการเสด็จ
พระราชดําเนินแปรพระราชฐาน และการเสด็จพระราชดําเนินโดยอากาศยานปกหมุนและรถไฟฟาสองสวาง
เมื่อมีการทรงงาน จัดชุดปฏิบัติการถวายความปลอดภัยกรณีมกี ารเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม สนับสนุน
การปองกันและระงับอัคคีภยั ใหกับหนวยงานตามที่รองขอ สนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคใหกับหนวยงาน
ถวายความปลอดภัยตามที่หนวยรองขอ ฝกการปองกันและระงับอัคคีภยั ใหกบั หนวยงานราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ
งานสวัสดิการ งานกฎหมาย งานคดีวินยั งานอํานวยการดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ฝกอบรมตามแผน
การฝก
๒) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนการปองกันและระงับอัคคีภยั จัดทําแผนปองกัน
สถานที่สะสมสิ่งไวไฟ แผนการฝกอบรม แผนงาน/โครงการ งานยุทธศาสตร งานงบประมาณ เสนอแนะ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานปองกันและระงับอัคคีภยั กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามแผนงาน วิจัย คนควาหาสาเหตุเพลิงไหม งานการขาว และงานกิจการพลเรือน โดยเผยแพร
ความรูในดานปองกันและระงับอัคคีภัย

๔๑๔
๓) งานบริการงานสงกําลังบํารุง กําหนดความตองการ จัดหาพัสดุสิ่งอุปกรณ
แจกจาย เก็บรักษา จําหนาย งานพลาธิการ ซอมบํารุง งานโยธาธิการ งานสื่อสาร งานยานพาหนะ งานบริการ
สายการแพทย ควบคุมทะเบียนพัสดุและสิง่ อุปกรณ พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงในการดับเพลิง
และกูภ ยั และงานการเงิน
๔) งานถวายความปลอดภัยดานปองกันและระงับอัคคีภยั ในเขตพระราชฐาน ในพื้นที่
เสด็จฯ ประทับแรม พื้นทีเ่ สด็จพระราชดําเนินงานพระราชพิธี งานพิธี งานมหกรรมตาง ๆ เปนครัง้ คราวทัง้ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและสวนภูมภิ าค รับผิดชอบ สํารวจ ตรวจตราเพื่อวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และอุบัติภยั ถวายความปลอดภัยดานสาธารณภัยและอุบตั ิภยั ขณะประทับแรม ดําเนินการดับเพลิงเมื่อมีเหตุ
เพลิงไหมภายในเขตพระราชฐานที่ประทับและชวยเหลือผูประสบภัย ขนยายทรัพยสินออกนอกอาคารหรือ
สถานที่ทเี่ กิดเพลิงไหมภายในเขตพระราชฐานและทีป่ ระทับ หรือสถานที่อยูใ กลเคียงบริเวณเกิดเพลิงไหม
เมื่อไดรับการรองขอ ถวายความปลอดภัยดานแสงสวาง โดยจัดรถไฟฟาสองสวางพรอมเครื่องกําเนิดไฟฟา
ประจํา ณ เขตพระราชฐานและที่ประทับ เพื่อเตรียมความพรอมในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของ รวมทัง้ ที่หมาย
เสด็จฯ ในเวลากลางคืน และจัดรถไฟฟาสองสวางพรอมอุปกรณการกูภ ยั ประจําลานเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
และเฮลิคอปเตอรในขบวนเพือ่ รับและสงเสด็จฯ สนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคใหกับหนวยงาน
ถวายความปลอดภัยตาง ๆ และหนวยงานทีร่ องขอ โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูใ นพืน้ ที่สงู ทุรกันดาร จัดหนวย
ถวายความปลอดภัยรวมขบวนเสด็จฯ โดยเดินทางลวงหนาไปในพืน้ ที่เสด็จพระราชดําเนินทรงงานนอกเขต
พระราชฐาน ปฏิบัติตามพระราชประสงคและพระราชดําริในภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตาม
การควบคุม กํากับ ดูแลของกรมราชองครักษ ตลอดจนใหความชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและระงับอัคคีภยั
สถานทีใ่ กลเคียงหรือตามทีไ่ ดรับการรองขอ ใหความรูแ กหนวยราชการ เอกชน และประชาชนทัว่ ไปในการ
ปองกันและระงับอัคคีภยั โดยการฝกการใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง
๕) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฌ) ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการหรือที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ
ดูแลการปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั
งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั ของศูนยอํานวยการ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
๒) การสนับสนุนงานการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งในสวนของศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
และศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยการใชเครื่องจักรกล การสนับสนุนการขนสง
การซอมปรนนิบัติบํารุงเครือ่ งจักรกลและยานพาหนะตาง ๆ

๔๑๕
๓) การประสานงาน วางแผน อํานวยความสะดวก ติดตาม และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงานที่ศนู ยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึง
บุคคล กลุมบุคคลที่เขามาทําการศึกษา วิจยั ทดลอง ในพื้นที่ของศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ ใหทําการศึกษา วิจัย ทดลอง ในกรอบพระราชดําริ รวมถึงการนําผลจากการศึกษา วิจยั ทดลอง
ตามแนวพระราชดําริ และแนวพระราชดําริตาง ๆ ขยายผลไปสูประชาชน ใหเปนไปตามแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการประจําป ปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพันธ และการรักษาความปลอดภัย
๔) การวางแผนการใชประโยชนของพื้นที่ การสํารวจ การรังวัด งานออกแบบ การวางผัง
การเขียนแบบ คํานวณแบบ ประมาณการประกอบการกอสรางตาง ๆ งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรม
งานเกีย่ วกับทีด่ ินและการซอมแซมสิ่งกอสราง ทั้งในสวนของศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาและศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ รวมถึงการใหคําแนะนําในการจัดการพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่
และโครงสรางพื้นฐานพืน้ ทีเ่ ปาหมายการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๑๖
ขอ ๑๘ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานสรรหา งานสงกําลังบํารุง งานพลาธิการ งานพัสดุ
งานยานพาหนะ งานสื่อสาร งานการเงิน งานการบัญชี งานคดีและวินยั งานนิติการ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานธุรการเกี่ยวกับนายตํารวจราชสํานัก และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีเหตุจําเปน หรือสถานการณไมปกติ
หรือภาวะฉุกเฉิน ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ จัดทําทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ รวมทั้ง
สถิติงานเขา – ออกของกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย และสํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา
๒) จัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของขาราชการใหเปนไปตามระเบียบ
๓) จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานอื่น ๆ ใหมพี รอมที่จะปฏิบัติงานไดตลอดเวลา
๔) รวบรวม จัดเก็บรักษา แจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของกับหนวย
๕) จัดขาราชการตํารวจปฏิบัตหิ นาที่เวรยามรักษาความปลอดภัยทีต่ ั้งหนวยงาน
ตลอดจนจัดขาราชการตํารวจไปรวมกิจกรรมและพิธีการตาง ๆ
๖) เปนเลขานุการและเจาหนาทีข่ องการประชุมตามที่ฝายอํานวยการ หรือ
กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย หรือสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําจัดใหมกี ารประชุม
ขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรือ่ งรับหนาที่เปนเลขานุการของการประชุมนั้น
๗) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของฝายใดไวเปนการเฉพาะ หรือ
งานที่เกีย่ วของกับหลายฝาย โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ
๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัด เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของหนวย

๔๑๗
๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลง
อัตรา
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัด
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํารองราชการ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาศึกษาตอ การลาออก และ
การใหออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๒๐) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดประจําเดือน
๒๑) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๒) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ
ในสังกัดทั้งในและนอกราชการ ตลอดจนการหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติมใหเปนปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
และรายงานการเปลี่ยนแปลงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยที่เกีย่ วของ
๒๓) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ
และการเรียกคืน

๔๑๘
๒๖) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
๒๗) รวบรวมประวัติการศึกษาและคุณวุฒิพิเศษของขาราชการตํารวจเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
๒๘) ดําเนินการรวบรวมหลักฐานและดําเนินการขอบําเหน็จความชอบพิเศษ รวมทั้ง
การลงประวัติเพิ่มเติมเกีย่ วกับความดีความชอบราชการพิเศษนั้น
๒๙) งานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการและบริหารงานบุคคล การปรับปรุง
ระบบงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน และการแบงสวนราชการ ตลอดจนการจัดตัง้ ยุบเลิก และเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๓๐) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๓๑) ดําเนินการเกีย่ วกับสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ของขาราชการตํารวจในสังกัด
๓๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการศพของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๓๓) ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและประสานงานเพื่อใหทายาทไดรับเงินตามสิทธิ
๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการชวยเหลือสงเคราะหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว
ที่ไดรับความเดือดรอนจากการประสบภัย
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับทุนการศึกษาและการชวยเหลือดานการศึกษาแกบุตร – ธิดา
ขาราชการตํารวจ
๓๖) การจัดหาและพิจารณาจัดขาราชการตํารวจเขาพักในบานพักของทางราชการ
๓๗) งานตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ดานเงินกูสวัสดิการ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนสํานักงานตํารวจแหงชาติ การขอกูเงินเพื่อที่อยูอ าศัย หรือการกูเงินสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๘) งานการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาของขาราชการตํารวจในสังกัด
๓๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผี ลการปฏิบัติงานดีเดน
๔๐) ตรวจสอบประวัตแิ ละคุณสมบัติของขาราชการตํารวจทีส่ มควรไดรับการเสนอ
แตงตั้งเปนนายตํารวจราชสํานักทุกประเภท
๔๑) ประมวลและเสนอเรื่องตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อพิจารณานําความกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายตํารวจราชสํานัก

๔๑๙
๔๒) ประมวลเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งขาราชการตํารวจเปนนายตํารวจราชสํานัก หรือโปรดเกลาฯ ใหนายตํารวจราชสํานัก
พนหนาที่
๔๓) ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัตนิ ายตํารวจราชสํานักทุกประเภท
๔๔) ดําเนินการตรวจสอบและเสนอเรื่องเพื่อพิจารณานําความกราบบังคมทูลฯ กรณี
นายตํารวจราชสํานักเวรเสียชีวิต
๔๕) ดําเนินการจัดหรือประสานการจัดนายตํารวจราชสํานักเวรปฏิบัติหนาที่
๔๖) ดําเนินการแจงการปฏิบัติหนาที่ใหนายตํารวจราชสํานักเวรทราบ
๔๗) ดําเนินการจัดทําสถิติการปฏิบัติหนาที่ของนายตํารวจราชสํานักเวร
๔๘) จัดเก็บราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวของกับนายตํารวจราชสํานักทุกประเภท
๔๙) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งในสวนทีเ่ กีย่ วของ แลวเสนอตอผูบังคับบัญชา และประสานกับ
หนวยที่เกี่ยวของเพื่อใหมกี ารยกเลิก แกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม
๕๐) ใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับหนวย
๕๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา
ที่กลาวหาขาราชการตํารวจในสังกัดวากระทําผิดวินยั ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเอง ทางจดหมาย เว็บไซต
หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอื่นทีส่ งมา แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
๕๒) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการตํารวจถูกรองเรียน
๕๓) พิจารณาตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจที่ถกู รองเรียน
และมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองทุกขตามวินยั ตํารวจ
๕๔) พิจารณาและตรวจเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอาํ นาจที่เกีย่ วของ
๕๕) พิจารณาดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดอาญาใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย
๕๖) รางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาโทษหรือลงโทษขาราชการตํารวจ
๕๗) ดําเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร สํานวนการสอบสวน และขอมูลตาง ๆ ในคดีวินยั
๕๘) ดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติขอมูลการถูกลงลงโทษขาราชการตํารวจ และ
ตรวจสอบเรื่องคดีวินยั ที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมเสนอผูบังคับบัญชา
๕๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอ นของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

๔๒๐
๖๐) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตา งคดี กรณีขาราชการตํารวจ
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิ ารตามหนาที่
๖๑) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกัดเพื่อดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของ รวมทัง้ การแจงเปลี่ยนแปลงสถานภาพของขาราชการตํารวจ
ที่เกิดจากการดําเนินการทางวินัย
๖๒) กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินยั ตํารวจ
๖๓) ควบคุม พิจารณา และวินจิ ฉัยสํานวนคดีแพง ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพง กรณีที่สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําเปนโจทกหรือจําเลย ตลอดจน
การพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง
๖๔) ดําเนินการหรือเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนําตามกระบวนการทาง
ศาลปกครอง กรณีที่หนวยหรือขาราชการในหนวยถูกฟองในเหตุที่เกิดจากคําสั่งทางปกครอง
๖๕) งานวิเคราะห กําหนดความตองการ จัดหา จําหนาย กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ และตรวจสอบสถานภาพพัสดุทใี่ ชในราชการ
๖๖) จัดทําแผน โครงการในดานพลาภัณฑของหนวย
๖๗) เสนอแนะโครงการพัฒนาดานสงกําลังบํารุง อันไดแก การจัดหา การเก็บรักษา
และอื่น ๆ เกีย่ วกับอาภรณภณ
ั ฑ อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับการสงกําลังบํารุงของหนวย
๖๘) จัดทําบัญชีคุมอุปกรณพลาธิการทุกชนิดของหนวย
๖๙) งานตรวจสอบสภาพ ควบคุมการเก็บรักษาซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช
พัสดุภณ
ั ฑ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย หากมีการชํารุดเสียหายก็ใหดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพ
ที่ใชการได
๗๐) งานจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนในกรณีการฝกอบรม และระดมกําลัง
หรือจัดหนวยตํารวจปฏิบัติงานพิเศษ
๗๑) งานดําเนินการเกี่ยวกับการขนสง กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา
แจกจาย ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงยานพาหนะ
๗๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๗๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ
ทุกประเภทของหนวย
๗๔) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภท
ของหนวย ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย

๔๒๑
๗๕) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๗๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๗๗) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๗๘) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๗๙) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๘๐) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามกําหนดเวลา
๘๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๘๒) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
๘๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัด
๘๔) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๘๕) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๘๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๘๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๘๘) พิจารณาหลักฐานและดําเนินการขอเบิกเงินคาเชาบาน คาเลาเรียนบุตร และ
เงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๙) จัดตั้งและควบคุมกํากับดูแลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวย
๙๐) จัดทําระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศและฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลที่ดี
สามารถใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙๑) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวย รวบรวมขอมูลและเผยแพรสารสนเทศ ใหบริการขอมูลในหนวยและ
หนวยงานหรือสวนราชการที่รองขอ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
๙๒) เปนศูนยศกึ ษาอบรมดานเทคโนโลยีและสารสนเทศของหนวย
๙๓) วางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดถึง
การพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๔๒๒
๙๔) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเพื่อเสนอขอกําหนดทางวิชาการและคุณสมบัติ
เฉพาะของพัสดุทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๙๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๙๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายแผนถวายความปลอดภัย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร
แผนถวายความปลอดภัย แผนงาน โครงการ งานวิจยั และประเมินผล งานการขาว งานกิจการพลเรือน
งานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ งานงบประมาณ งานฝกอบรม และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการ
ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีเหตุจําเปน หรือสถานการณไมปกติ
หรือภาวะฉุกเฉิน ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ จัดทําทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ รวมทั้ง
สถิติงานเขา – ออกของฝายแผนถวายความปลอดภัย
๒) จัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของขาราชการใหเปนไปตามระเบียบ
๓) จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑสํานักงานอื่น ๆ ใหมพี รอมที่จะปฏิบัติงานไดตลอดเวลา
๔) รวบรวม จัดเก็บรักษา แจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับ
งานฝายแผนถวายความปลอดภัย
๕) เปนเลขานุการและเจาหนาทีข่ องการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบ ตามที่ฝายแผน
ถวายความปลอดภัย หรือกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย หรือสํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา จัดใหมีการประชุมขึ้น
๖) เสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ ตลอดจนควบคุม
กํากับ ดูแลแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ใหกับ
กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๗) ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการทูลเชิญเสด็จฯ แตละครั้ง และพิจารณามีความเห็น
เสนอผูบังคับบัญชาตามความเหมาะสม
๘) เปนเจาหนาทีก่ ารประชุมเพือ่ เตรียมความพรอมในการจัดทําแผนถวายความ
ปลอดภัยของกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยที่เกี่ยวของ

๔๒๓
๙) จัดทําแผนถวายความปลอดภัยในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับ
การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๑๐) ตรวจสอบแผนถวายความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และนําเสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบ
๑๑) ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของตามแผน
๑๒) รวบรวม เก็บขอมูลสถิติในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัย
๑๓) จัดทําสถิติในการถวายความปลอดภัย
๑๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๕) สนับสนุนขอมูลและสถิติในการถวายความปลอดภัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาแผนการปฏิบัติใหทันสมัย
๑๖) รวบรวมปญหา ขอขัดของ และขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนถวาย
ความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนตอไป
๑๗) วิเคราะหและตรวจสอบแผนการปฏิบตั ิงานของหนวยที่เกี่ยวของ แลวเสนอ
ผลวิเคราะหพรอมแนวทางแกไขใหผูบังคับบัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการรายงานสถานการณดานการถวายความปลอดภัย
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการรวบรวมสถานภาพของหนวยที่เกีย่ วของในการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๐) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยทีเ่ กี่ยวของ ในการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๑) รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติการดานการขาวและขาวสารที่เกี่ยวของกับ
การถวายและรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชนในการประมาณสถานการณและการวางแผน
๒๒) รวบรวมขอมูลและวิเคราะหประวัติและพฤติการณบุคคลหรือกลุมบุคคล
เพื่อประมาณสถานการณและการวางแผน
๒๓) รวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณขาวสารที่เปนภัยตอสถาบัน
พระมหากษัตริย พระราชอาคันตุกะ และประสานการปฏิบัติดานการขาวกับสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประมวล
ความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๒๔) งานประชุมตรวจพืน้ ที่เตรียมพรอมการเสด็จฯ ในตางประเทศ และกรณี
พระราชอาคันตุกะเสด็จฯ หรือเดินทางมาเยือน

๔๒๔
๒๕) งานติดตอประสานงานกับกระทรวงตางประเทศ สถานทูต หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กรณีมีพระบรมวงศานุวงศเสด็จฯ เยือนตางประเทศ และมีพระราชอาคันตุกะมาเยือน
ราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการและสวนพระองค
๒๖) งานวางแผนถวายความปลอดภัยกรณีเสด็จฯ เยือนตางประเทศ และ
พระราชอาคันตุกะเสด็จฯ หรือเดินทางมาเยือน
๒๗) งานลาม แปลเอกสาร และโตตอบหนังสือตางประเทศ เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ
๒๘) ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาในตางประเทศ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
ความเหมาะสมและตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะเดินทางไปศึกษา
๒๙) จัดเตรียมและประสานงานดานเอกสารการเดินทางไปราชการตางประเทศใหกับ
ผูที่จะเดินทางไปศึกษาและผูท ี่จะเดินทางไปถวายความปลอดภัย
๓๐) ตรวจสอบ ติดตามผลการศึกษาและการปฏิบัติหนาที่ในการถวายความปลอดภัย
๓๑) เสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานดานประชาสัมพันธ
๓๒) งานเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยตอหนวยงานราชการ เอกชน
และประชาชนโดยสื่อตาง ๆ และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มตี อกิจกรรมของหนวย ตลอดถึง
งานเก็บขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธของหนวย ไดแก การเก็บภาพนิง่ บันทึกวีดิทศั น เอกสาร และอื่น ๆ
๓๓) งานตอนรับและบรรยายสรุปกิจการกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย
และสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๓๔) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการแถลงชี้แจงขาวตอสื่อมวลชนหรือประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๓๕) งานประวัติศาสตรของหนวย ตลอดถึงการเก็บขอมูลและการดําเนินการใด ๆ
เพื่อการประวัติศาสตรของหนวย
๓๖) งานหองสมุด ศูนยหนังสือ ตูหนังสือ ของหนวย ตลอดถึงการดําเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของเพือ่ การหองสมุดของหนวย
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงาน โครงการ หลักสูตร
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานถวายความปลอดภัยสําหรับ
องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทน
พระองค และพระราชอาคันตุกะ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงานที่เกีย่ วของ และสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา
๓๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห วิจยั พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม

๔๒๕
๓๙) ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามแผนและวัตถุประสงคของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ตาง ๆ เพือ่ พัฒนาฝมือ
ในการทํางาน ตลอดจนเพื่อสงเสริมและสรางเสริมในการทํางาน
๔๐) ประสานดานการฝกอบรมกับหนวยงานภายในและภายนอกของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา
๔๑) ติดตอประสานงานดานฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๔๒) จัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรมประสบ
ความสําเร็จตามความมุงหมาย
๔๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรม
๔๔) ติดตาม ประเมินผลการฝกอบรม การศึกษาอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรม
และภายหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว เพือ่ พิจารณาการปรับปรุงโครงการฝกอบรมและหาขอบกพรอง
เพื่อจัดโครงการฝกอบรมตอ ๆ ไปใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
๔๕) เสนอการกําหนดแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ยุทธศาสตรชาติ
๔๖) รวบรวมขอมูล ขาวสาร และรายละเอียดทีเ่ กี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน
โครงการ
๔๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้งการประสานแผนงาน
โครงการกับหนวยทีเ่ กีย่ วของ
๔๘) กําหนดแนวทางจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการ
สําหรับหนวยในสังกัด
๔๙) ควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ แผนงาน โครงการ ตลอดจนการปฏิบัตขิ องหนวย
ในสังกัด ใหเปนไปแผนยุทธศาสตรของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๕๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ
๕๑) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
และหนวยในผลผลิต ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดและหนวยในผลผลิต
๕๒) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น

๔๒๖
๕๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๕๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๕๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) – (๔) ฝายปฏิบตั ิการถวายความปลอดภัย ๑ – ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
รวมปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสวนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจําในการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ จัดทําทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ
รวมทั้งสถิติงานเขา – ออกของหนวย
๒) จัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของขาราชการใหเปนไปตามระเบียบ
๓) ดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาวุธและยุทโธปกรณที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตลอดเวลา
๔) จัดกําลังพลหมุนเวียนเตรียมพรอมและปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย
รวมกับนายตํารวจราชสํานักประจําตลอดยีส่ ิบสี่ชั่วโมง
๕) ตรวจพื้นทีแ่ ละเสนทางเสด็จพระราชดําเนินรวมกับผูแทนกรมราชองครักษ
สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ และหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
๖) จัดทํารายงานผลการตรวจพืน้ ที่และเสนทางเสนอนายตํารวจราชสํานัก
ประจําที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณากําหนดแผนและเตรียมการถวายความปลอดภัย
๗) ตรวจความพรอมในการถวายความปลอดภัยตามแผนถวายความปลอดภัย
และตามที่นายตํารวจราชสํานักประจํามอบหมาย
๘) ถวายความปลอดภัย ณ เขตพระราชฐานทีป่ ระทับตามที่นายตํารวจ
ราชสํานักประจํามอบหมาย
๙) ถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินตามทีน่ ายตํารวจ
ราชสํานักประจํามอบหมาย
๑๐) ถวายความปลอดภัย ณ ที่ประทับขณะเสด็จพระราชดําเนินออกประกอบ
พระราชกรณียกิจตามที่นายตํารวจราชสํานักประจํามอบหมาย
๑๑) ถวายหรือรักษาความปลอดภัยผูแทนพระองคตามที่นายตํารวจราชสํานัก
ประจํามอบหมาย

๔๒๗
๑๒) ประสานและรวมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) สวนปฏิบตั ิการนายตํารวจราชสํานักประจํา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการถวาย
ความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่
สมุหราชองครักษมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย มีจํานวน ๕ ชุดปฏิบตั ิการ ประกอบดวย
(๑) ชุดปฏิบตั ิการที่ ๑ รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั
(๒) ชุดปฏิบตั ิการที่ ๒ รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ
(๓) ชุดปฏิบัติการที่ ๓ รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(๔) ชุดปฏิบตั ิการที่ ๔ รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(๕) ชุดปฏิบตั ิการที่ ๕ รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔๒๘
ขอ ๑๙ สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานสรรหา งานประชาสัมพันธ และงานวิเทศสัมพันธ
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝาย และ
กองบังคับการอํานวยการ
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจจัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจในฝาย และกองบังคับการ
อํานวยการ ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๗) จัดเตรียมขอมูลแกผูบังคับบัญชาในการตอบกระทูถามหรือญัตติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และประสานงานกับหนวยราชการอื่นในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ฝายใดรับผิดชอบ
๘) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทํา
โครงการสรรหาบุคลากรเขารับราชการตํารวจ
๙) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
๑๐) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๑) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ
๑๒) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง

๔๒๙
๑๓) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตองตาม
ความเปนจริง กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลงอัตรา
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัคร และการบรรจุบุคคลภายนอกเขารับ
ราชการในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจสํารองราชการ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ตลอดจนการถอนบรรจุกําลังในเวลาเกิดสถานการณฉุกเฉิน
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงินเพิ่ม
พิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ ตาง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิ ารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ และหนวยงานในสังกัด
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ

๔๓๐
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ
การเรียกคืน
๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจทีเ่ ขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๓๐) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติดีเดน
๓๑) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจที่หยอนความสามารถสมควรใหออกจาก
ราชการ
๓๒) จัดการเกีย่ วกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๓) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๔) ดําเนินการจัดทําและบริหารแผนงาน โครงการสวัสดิการเกี่ยวกับบานพักอาศัย
การสันทนาการ สโมสร สหกรณ และเงินกูตาง ๆ ของขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการภายในหนวยงานตามระเบียบฯ
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการสมัครเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหกับขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๓๖) ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหการจัดงานศพ การฌาปนกิจศพ หรือขอรับ
พระราชทานเพลิงศพของขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจในกรณี
ปกติ
๓๗) ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจและครอบครัวที่ประสบภัยถึงแกชีวิต อันเนื่องจากการปฏิบัตหิ นาที่ราชการ หรือ
ประสบภัยอันตรายและไดรบั ความทุกขยากเดือดรอน หรือถึงแกกรรมโดยไมมีญาติดูแล
๓๘) ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรานคา สหกรณ หรือมูลนิธิ รวมถึงการจัดหา
ผลประโยชนหรือรายไดดวยวิธีการใด ๆ ซึ่งไมฝาฝนกฎหมายและไมขัดตอระเบียบ หรือหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนใหเกิดประโยชนแกขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงาน

๔๓๑
พิสูจนหลักฐานตํารวจ ตลอดจนสันทนาการและการสงเสริมอาชีพเพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจและลูกจาง
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๓๙) ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของในการจายเงินใหแกทายาท
หรือผูจัดการศพของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจผูเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๔๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจโรคประจําปของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัด
๔๒) ดําเนินการเกีย่ วกับกิจกรรมการกุศล การบริจาคทรัพยหรือสิ่งของเพื่อการกุศล
หรือบํารุงหนวยงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ พรอมจัดทําทําเนียบผูบริจาคและอนุโมทนาบัตร
๔๓) ดําเนินการเผยแพรขาวสารตอสื่อมวลชนทุกสาขาเกี่ยวกับกิจกรรมของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจโดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา เสนอแนะตอผูบังคับบัญชา
ในการพัฒนางานดานการประชาสัมพันธของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๔) การรวบรวมขาวหรือเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชา ตลอดจนการผลิต
และใหการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๕) ดําเนินการเผยแพรวิชาการตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจและประชาชนทั่วไป และทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจและหนวยงานภายนอกในเรื่องการประชาสัมพันธ
๔๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาไปตางประเทศ งานขอลาศึกษาตอทั้งภายในและ
ตางประเทศ งานทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ
๔๗) งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศระหวางวันลาพักผอน วันลากิจ และ
วันหยุดราชการ งานขออนุมตั ิเดินทางไปราชการตางประเทศ
๔๘) งานประสานการฟองดําเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ หรือ
ผิดสัญญารับทุนตาง ๆ
๔๙) งานความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศในเรื่องทุนการศึกษา
การฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา การจัดสรรทุน การดําเนินการเกีย่ วกับการเจรจาธุรการและการประชุม
นานาชาติ การจัดทําฐานขอมูลดานวิเทศสัมพันธของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๕๐) งานจัดสงและกํากับดูแลขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที่ ณ ตางประเทศ
ตามการรองขอขององคการระหวางประเทศ
๕๑) งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจในฐานะแขกของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๒
๕๒) ใหคําแนะนําในการพัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ
๕๓) ดําเนินการประสานงานและเสนอแนะการกําหนดระเบียบและพิจารณาการ
ขออนุญาตลาเพื่อศึกษาตอทัง้ ภายในและตางประเทศ ของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ
๕๔) งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะหรือ
งานที่เกีย่ วของกับหนวยงาน โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรบั ผิดชอบ
๕๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๕๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล กําหนด
แนวทางและจัดทําแผนยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน โครงการ และการประเมินผลของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจในภาพรวม รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน จัดทํา
โครงการเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และขอบขายภารกิจงานดานนิติวิทยาศาสตรและวิทยาการทุกดาน
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ใหสอดคลองกับโครงการและนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตลอดจนการกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ
๓) ประมวลนโยบายคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงานขอเสนอแนะ
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจที่เกีย่ วของกับงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจดาน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจนหลักฐาน และงานวิทยาการทุกประเภท และประมาณสถานการณ
การวิเคราะห วิจัย เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทํายุทธศาสตร นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ และอื่น ๆ ของ
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจในภาพรวม
๔) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๕) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๖) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนางานตรวจ
พิสูจนและงานทะเบียนประวัติอาชญากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนมาตรฐานสากล

๔๓๓
๗) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการความตองการสนับสนุนและทดแทนเครื่องมือ
วิทยาศาสตรตา ง ๆ และการนําเอาเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่ตองใชงบประมาณสนับสนุน
๘) ดําเนินการในการจัดตั้งและกําหนดหนาทีข่ องหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ รวมถึงประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๙) ดําเนินการวิเคราะห กําหนดแนวนโยบาย แผนงาน เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติ
และพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๐) ดําเนินการจัดทําประมาณการและเสนอแนวความคิดตอผูบ ังคับบัญชาในการ
ขยายขอบขายของงาน เพื่อสนองความตองการของพนักงานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต
๑๑) ดําเนินการรวบรวมขอมูล ประมวลผล และวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับ
งานนิติวิทยาศาสตรและงานวิทยาการทุกประเภทที่เกิดขึน้ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน วิจัย และ
พัฒนางานตรวจพิสูจนหลักฐานและงานทะเบียนประวัตอิ าชญากรประเภทตาง ๆ
๑๒) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัตริ าชการใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ ารงานของกองบังคับการ และ
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ
๑๓) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๔) ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํ หนด
๑๕) ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําในการจัดทําสถิติและ
ขอมูลแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ เพื่อใหปฏิบัติใหถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหาร
งานพลาธิการ งานพัสดุ งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานเทคโนโลยีดานการสื่อสาร โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภณ
ั ฑ ยกเวนเครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทีเ่ กีย่ วกับ
การตรวจพิสูจน) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
อาคารสถานที่ อาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการ และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของที่ใชในราชการของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ

๔๓๔
๓) ดําเนินการกําหนดแนวทางและวิธีในการเบิกจายพัสดุของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจใหไดครบและทันตอเหตุการณ
๔) ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการพัสดุ
การจัดหา การเก็บรักษา และอื่น ๆ เกีย่ วกับครุภณ
ั ฑ เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน
หรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยงานในสังกัด
๕) ดําเนินการทําบัญชีควบคุมพัสดุทุกชนิดของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๖) ดําเนินการสํารวจตรวจสอบหนวยปฏิบัติวา พัสดุที่ไดจายไปแลว จํานวนเพียงพอ
หรือไม ประการใด เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการแกไข
๗) ดําเนินการตรวจสภาพ ควบคุม เก็บรักษา ซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใชใหเปนไป
โดยเรียบรอย หากมีการชํารุดเสียหายก็ใหดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการได
๘) ดําเนินการประสานงานหนวยอื่นทีเ่ กีย่ วของและหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ เพื่อจัดใหมีการสาธิต การฝกอบรม หรือการแนะนําการใชเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
ตลอดจนวิธีบาํ รุงรักษาแกขา ราชการตํารวจและผูเกีย่ วของ
๙) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการดานยานพาหนะ จัดทําบัญชีควบคุมประวัติ
และทะเบียนยานพาหนะของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๐) ดําเนินการใหขอ เสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการปรับปรุง การจัดหา แจกจาย
เก็บรักษา ซอมบํารุง และจําหนายยานพาหนะ ตามระเบียบใหเพียงพอและเกิดประโยชนตอทางราชการ
ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหมียานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได
ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน
๑๑) ดําเนินการฝกอบรมและใหความรูทางดานเครื่องยนต การบํารุงรักษา ซอมแซม และ
กฎจราจรแกเจาหนาที่ในหนวยงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๒) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการดานการสื่อสาร จัดทําบัญชีควบคุมประวัติ
และทะเบียนเครื่องมือสื่อสารของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๓) ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการปรับปรุง การจัดหา แจกจาย
เก็บรักษา ซอมบํารุง และจําหนายเครื่องมือสื่อสาร ตามระเบียบใหเกิดประโยชนตอทางราชการ ตลอดจน
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีเครือ่ งมือสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจไดทงั้ ใน
ยามปกติและยามฉุกเฉิน
๑๔) ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา และใหความรูท างวิชาการเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารที่ถูกตอง เพื่อใหสามารถใช
ปฏิบัติราชการไดตลอดเวลา
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

๔๓๕
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายงบประมาณและการเงิน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ
บริหารงานงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ รวบรวมความตองการงบประมาณ การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ งานบริหารจัดสรร
งบประมาณ ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณของสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจตามยุทธศาสตร
การจัดสรรงบประมาณ งานการเงิน งานตรวจจาย และงานบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความตองการงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๓) รวบรวมความตองการงบประมาณโครงการ และการใชจายงบประมาณโครงการ
ของหนวยตาง ๆ
๔) พิจารณาความจําเปนเหมาะสม ความตองการงบประมาณโครงการ
๕) ประสานงานกับหนวยงานเจาของโครงการ เพื่อปรับปรุงแกไขงบประมาณ
โครงการใหถูกตอง และทําความตกลงเกีย่ วกับงบประมาณโครงการ
๖) กําหนดวงเงินคาใชจายงบประมาณโครงการตาง ๆ
๗) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจาย
๘) กําหนดกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๙) ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ รวมถึงการจัดเตรียมขอมูลชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ
๑๐) ดําเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของวดเงิน เพื่อลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลง
และโอนเงินงบประมาณ
๑๑) ประสานงานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงาน
ในสังกัดในการดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๑๒) ดําเนินการบริหาร ควบคุม กําหนดหลักเกณฑการใชจายงบประมาณและจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๓) ดําเนินการรวบรวมและสํารวจความตองทางดานงบประมาณของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ และประมาณการใชจายงบประมาณเพื่อกําหนดการแบงเงิน
ประจํางวด
๑๔) ดําเนินการพิจารณา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๖
๑๕) ดําเนินการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหคําปรึกษา แนะนําแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจในการดําเนินงานงบประมาณ
๑๖) ดําเนินการพิจารณาขออนุมตั ิสั่งจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางปในกรณี
มีความจําเปนเรงดวน และดําเนินการขอผูกพันงบประมาณรายจายขามป
๑๗) ดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ตาม
แผนงาน โครงการ และหมวดรายจายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๘) ดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป ตาม
แผนงาน โครงการ และหมวดรายจายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ
๑๙) ดําเนินการรวบรวมสถิติการของบประมาณเพิ่มเติม การเพิ่มลดวงเงิน
การเปลี่ยนแปลง และการโอนเงินงบประมาณรายจาย
๒๐) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัด
๒๑) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสวนราชการอื่น
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒๓) ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใชจา ยงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจใหเปนไปตามงบประมาณโครงการ
๒๔) ดําเนินการประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒๕) ทบทวนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ และใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการกําหนดเงินประจํางวด
๒๖) ดําเนินการประมาณการคาใชจาย คนหารายละเอียดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณในปจจุบัน และรวบรวมเพื่อวิเคราะหหาตัวเลขที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
๒๗) วางแผนและพิจารณาเกีย่ วกับการใชงบประมาณเหลือจาย
๒๘) พิจารณาริเริ่มหรือใหความรวมมือเพือ่ พัฒนาการตาง ๆ ของระบบงบประมาณ
ในทางวิชาการ
๒๙) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย และบันทึกรายการบัญชีงบประมาณของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๗
๓๐) ดําเนินการตรวจเอกสารการเบิกจายเงินหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สาธารณูปโภค
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง อุดหนุนรายจายอื่น ๆ งบกลาง คุมงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร และเก็บรักษา
สมุดคูมือเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
๓๑) ดําเนินการจัดหาฎีกาขอเบิกเงินกับกระทรวงการคลัง ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจาย
ลงทะเบียนคุมเงินยืม จัดทําบัญชีแสดงการจายเงินประจําวัน จัดทํารายงานเงินคงเหลือ ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือน
๓๒) ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง และรับสําเนาฎีกาคืนจากกรมบัญชีกลาง
แลวแจกจายใหหนวยตาง ๆ
๓๓) ดําเนินการคุมงบประมาณรายจายของหนวยงานในสวนกลางที่ขอเบิกเงินกับ
กรมบัญชีกลาง
๓๔) ดําเนินการเสนอขอสั่งจายตามหลักฐานขอเบิก หรือตามใบเบิกเงินเพื่อจายของ
หนวยงานยอย ตรวจหลักฐานการจายเงินที่ผูยืมนําสงใชเงินยืม โอนลางใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการของ
หนวยงานยอย
๓๕) ดําเนินการเสนอนําเงินเหลือจาย (ถามี) สงคืนคลัง หรือโอนเปนเงินรายได
แผนดิน แลวแตกรณี
๓๖) ดําเนินการรับ – จายเงิน เบิกจายเงินเดือน เงินคาใชสอย เงินคาวัสดุ เงินรางวัล
และเงินอื่น ๆ รวมทั้งควบคุมการลงบัญชี ควบคุมและเก็บรักษาเงินตาง ๆ
๓๗) ดําเนินการพิจารณาเรื่องการขอเบิกเงินคาเชาบาน และเงินกูตาง ๆ รวมถึง
เงินคาเลาเรียนบุตรขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ และทําบัญชีคุม
เปนรายบุคคล
๓๘) ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบเรื่องราวใหแกทายาทของขาราชการตํารวจ
ผูถึงแกกรรม
๓๙) ดําเนินการตรวจสอบทําสมุดสะสม และควบคุมเงินไดสุทธิเพื่อหักเงินภาษีรายได
๔๐) ดําเนินการตรวจสอบใบสําคัญสงเงินทุกประเภท เชน รายงานการเดินทาง
ใบสําคัญการจายเงิน หลักฐานคูจาย ฯลฯ
๔๑) ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเดือนสงคืนสํานักงานงบประมาณและ
การเงิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๒) ดําเนินการจัดทําใบสําคัญรับเงินตาง ๆ ทําใบยืน่ จายเงินเดือนขาราชการตํารวจ
๔๓) ดําเนินการจัดทําบัญชีคุมเงินและทําสมุดทะเบียนตรวจจายเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๔๔) ดําเนินการจัดทําสถิติเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๘
๔๕) ดําเนินการเก็บเงินตาง ๆ เชน เงินคาหนังสือพิมพตํารวจ เงินสโมสรตํารวจ
เงินอุดหนุนตํารวจ เงินสหกรณตํารวจ เงินฌาปนกิจศพตํารวจ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ฯลฯ
และนําสงหนวยงานที่เกีย่ วของ
๔๖) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการบัญชีเงินงบประมาณของ
สํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจที่เบิกจาย
๔๗) ดําเนินการปดบัญชีประจําเดือนเพื่อเก็บยอดเงินตามบัญชีแยกประเภท และจัดทํา
รายงานฐานะการเงินเพื่อตรวจสอบ
๔๘) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการรับและการนําสงเงินรายไดแผนดิน และขอเบิก
ถอนเงินรายไดแผนดิน พรอมทั้งจัดทํารายงานยอดเงินรายไดแผนดินประจําเดือนสงงานจัดทํางบประมาณ
๔๙) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจในทางแพง
ที่เกี่ยวกับการเงิน
๕๐) ตรวจสอบเอกสารการรับ – จาย การนําฝาก การนําสง และการเบิกเงิน
นอกงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๕๑) ดําเนินการจัดทําบันทึกรายการทะเบียนเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมลูกหนี้
คุมหักลางเงินยืมและเงินเบิก ตรวจสอบลูกหนี้คางยืมและหนี้สนิ ของขาราชการตํารวจและลูกจาง และ
ดําเนินการทวงหนี้เงินยืม
๕๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๕๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายกฎหมายและวินัย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานคดีและวินัย การรับ
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และสํานวนคดีที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ
ในความรับผิดชอบของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจวากระทําผิดวินัย ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอืน่ ที่สงมา แลวดําเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนขอเท็จจริง และพิจารณามีความเห็นเสนอตอ
ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

๔๓๙
๔) ดําเนินการพิจารณาตรวจสํานวนการสอบสวนคดีวนิ ัยขาราชการตํารวจและลูกจาง
และมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
๕) ดําเนินการพิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจและหรือ
ผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย
๖) ดําเนินการตรวจและพิจารณา รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงใน
สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย รวมทั้งมีความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการและหรือลงโทษตามความเหมาะสม
๗) ดําเนินการตรวจและพิจารณามีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองทุกข
หรือการอุทธรณคําสั่งตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง
๘) ดําเนินการพิจารณาเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย
๙) ดําเนินการรายงานเกีย่ วกับการตองหาคดีของขาราชการตํารวจทั้งในและนอก
ประจําการ รวมทั้งขาราชการอื่นนอกสังกัดดวย
๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการพักราชการ หรือการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอแตงตั้งพนักงานอัยการเปนทนายแกตาง กรณีขาราชการ
ตํารวจในสังกัดถูกฟองดําเนินคดีเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
๑๒) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบ รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสม
ในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูใ นกรอบวินัยตํารวจ
เพื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม
๑๓) ดําเนินการรวบรวมขอมูลการลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจ เพื่อ
ผูบังคับบัญชาใชประกอบการพิจารณาในเรื่องการแตงตัง้ โยกยายและการขอบําเหน็จความชอบประจําป
๑๔) ดําเนินการติดตามผลทางคดีและทางวินัย ตลอดจนคําพิพากษาชั้นศาลที่เกี่ยวของ
กับขาราชการตํารวจในสังกัดเพื่อรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งแจงการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๕) ประสานงานและใหขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ
๑๖) ดําเนินการพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และแจงความตาง ๆ
ในสวนทีไ่ มเกีย่ วกับคดีเพื่อเสนอแนะตอผูบ ังคับบัญชา เพื่อใหมีการยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหา ขอความ หรือรายละเอียดใหเหมาะสมแกกาลสมัย สภาวะทางสังคม และความกาวหนา

๔๔๐
ทางวิชาการ รวมทั้งใหมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริง สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจดําเนินการดังกลาวดวย
๑๗) ดําเนินการคนควา วิเคราะห วิจัยวิชาการตํารวจ เพื่อนําเสนอแนวทางการกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตํารวจ รวบรวมสถิติขอมูลปญหากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หลักการ ทฤษฎี ขอบขาย และแนวคิดเกี่ยวกับวิชาการตํารวจ เพื่อประกอบการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจยั
วิชาการตํารวจ
๑๘) ดําเนินการตรวจพิจารณารางกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ขอตกลงหรือสัญญา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ตลอดจนวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายทีห่ นวยงานตาง ๆ เสนอมา
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยใหความเห็น ตีความเกีย่ วกับสัญญา ขอตกลง
รางเงื่อนไข ใบแจงความสอบราคา หรือประกวดราคา และเสนอวิธีปฏิบัติใหถูกตองในสัญญาที่มีปญหา
ที่หารือมา
๒๐) เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา พิจารณา วินิจฉัย ตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒๑) เปนที่ปรึกษาของผูบังคับบัญชา และตอบขอหารือเกี่ยวกับปญหาดานกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในสวนที่ไมเกี่ยวกับคดี และพิจารณาขอหารือหรือปญหาดังกลาว ซึ่งหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจเสนอหารือมายังสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจดวย
๒๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย
๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอร เพือ่ ใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่
ตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล ทั้งนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดั สงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด

๔๔๑
๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทงั้ ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขาย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
๖) ดําเนินการสราง ควบคุม ดูแล รักษา พัฒนา และศึกษาวิเคราะหระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอแนวความคิดในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
๗) ดําเนินการสรางเว็บไซตและพัฒนาระบบเพื่อเผยแพรการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออื่น ๆ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาระบบ ตลอดจน
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานแจงขอมูลขาวสาร รวมถึงการใหคําแนะนําในการปฏิบัตขิ องหนวยงานในสังกัด
๘) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๙) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๑๐) ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมูลใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ
๑๑) ใหขอเสนอแนะและความเห็นในการพัฒนาระบบขอมูลขอสนเทศเกี่ยวกับ
การดําเนินกรรมวิธีในงานประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการใชขอมูลขอสนเทศ
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๑๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรู และจัดฝกอบรมทางดานสารสนเทศแก
หนวยงานในสังกัด ตลอดจนรวมมือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๑๓) รวบรวมขอมูลตาง ๆ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อ
ประโยชนในการพิจารณาหรือวิเคราะหโครงการตาง ๆ
๑๔) ประมวลและวิเคราะหสถิติเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตรและงานวิทยาการ
ทุกประเภทที่เกิดขึ้น เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจพิสูจนหลักฐาน และงานทะเบียนประวัติอาชญากร
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งการสํารวจขอมูลทางสถิติอื่น ๆ จากหนวยงานในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
เพื่อใหเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๔๒
(ข) กองพิสูจนหลักฐานกลาง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่
เกิดเหตุในคดีตาง ๆ งานถายภาพเพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจงเหตุ และ
งานบันทึกประจําวันของกลุม งาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีตา ง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง
ในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
๓) ตรวจรองรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง เพื่อประโยชนในการสืบสวน
สอบสวน
๔) ถายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

๔๔๓
๕) ถายภาพพยานหลักฐานของกลาง รองรอยตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบในการตรวจ
พิสูจนของผูชํานาญการ รวมทั้งงานพิมพภาพ งานลางภาพ และอัดรูปตาง ๆ ดังกลาว
๖) ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๗) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สงของกลางใหพนักงาน
สอบสวน และเก็บรักษาสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานตรวจเอกสาร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจพิสจู นประเภท
เอกสาร วัตถุ รองรอย และเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอยาง
ลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอยางวาเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม
๓) ตรวจพิสูจนตวั อักษรพิมพดดี ในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษร
พิมพดีดทีพ่ ิมพจากเครื่องพิมพดีดของกลางวาพิมพมาจากเครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกันหรือไม
๔) ตรวจพิสูจนตวั อักษรพิมพดดี ในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพขึ้น
ในคราวเดียวกันหรือพิมพคนละครั้ง
๕) ตรวจพิสูจนเอกสารเพื่อหารองรอยของการแกไข ขูดลบ ลบลางดวยน้ํายาเคมี
๖) ตรวจพิสูจนขอ ความเดิมจากเอกสารที่มีการแกไขตอเติม ลบลางดวยน้ํายาเคมี
ตรวจเสนหมึกที่เขียนตัดกันวาเสนใดเขียนกอนหรือหลัง
๗) ตรวจพิสูจนขอความที่เกิดจากรอยกดบนแผนกระดาษที่รองการเขียน
๘) ตรวจพิสจู นขอ ความในเอกสารที่ถูกไฟไหม ซึ่งอยูในลักษณะเกรียมดําแตยงั ไมแตก
ชํารุด
๙) ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร
๑๐) ตรวจพิสูจนรอ งรอยตาง ๆ บนเอกสาร และวัตถุพยานอื่น ๆ เชน รอยฉีกขาด
รอยตัด รอยกด รอยประทับตราตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ เชน
หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือบัตรสําคัญประจําตัว
๑๒) ตรวจรอยตราบนไมของกลางในที่เกิดเหตุ
๑๓) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๔๔
(๔) กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปน และรองรอยบนวัตถุ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
๓) ตรวจหาเขมาปนที่มือศพ และบนสวนตาง ๆ ของรางกายผูตองสงสัย
๔) ตรวจวิเคราะหเนื้อโลหะของกระสุนปน
๕) ตรวจหาวิถีกระสุนปน อํานาจการทะลุทะลวงของกระสุนปน ระยะยิง
บนสิ่งของ และตรวจหารองรอยกระสุนปนที่ปรากฏบนวัตถุวาเปนรอยกระสุนปนหรือไม
๖) ตรวจหาเขมาดินปนภายในลํากลองปน เสื้อผา และวัตถุพยานอื่น ๆ
๗) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนวาใชยิงมาจากอาวุธปน
ที่ตองสงสัยหรือไม
๘) ตรวจพิสูจนอาวุธปน ชิ้นสวนของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วาเปนอาวุธปน
และเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปนหรือไม เปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามแบบที่
นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหหรือไม
๙) ตรวจพิสจู นชนิด ขนาดของอาวุธปน ชิน้ สวนของอาวุธปน และเครือ่ งกระสุนปน
๑๐) ตรวจสภาพของอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน รอยขูดลบแกไข เครื่องหมาย
ทะเบียน และเลขหมายประจําปน
๑๑) ตรวจเปรียบเทียบรองรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟน
และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใชกับรอยที่ทําขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใชที่ตองสงสัย เพื่อ
เปนการยืนยันวาเปนรองรอยที่เกิดจากเครือ่ งมือเครื่องใชอันเดียวกันหรือไม
๑๒) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ดวยระบบอัตโนมัติ และจัดทํา
ฐานขอมูลเก็บไวในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ
๑๓) ควบคุม ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตร
ใหสามารถใชงานไดภายใตมาตรฐานของผูผลิตเครื่องมือแตละชนิด
๑๔) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางเคมีและฟสิกส เชน
สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอรไฟฟา อุปกรณไฟฟา

๔๔๕
กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย จับเท็จ รองรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่ องใชหลักวิชาทางเคมี
และฟสิกส
๓) ตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขหมายเลขประจํารถ และทรัพยสินที่ทําดวยโลหะ
๔) ตรวจพิสูจนชนิดและคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
๕) ตรวจพิสูจนวตั ถุของกลางปลอมปน เชน ทอง เงิน นาก และอัญมณีตาง ๆ
๖) ตรวจพิสูจนของเหลวปลอมปน เชน น้ํามันปลอมปน
๗) ตรวจพิสูจนสารเคมี
๘) ตรวจพิสูจนสี
๙) ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางเคมี เชน คราบน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมี
ไวไฟ
๑๐) ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางฟสิกส เชน สายไฟฟา ฟวส เตารีด
พัดลม และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแกไขมิเตอรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
๑๒) ตรวจพิสูจนบคุ คลดวยเครื่องจับเท็จ
๑๓) ตรวจวิเคราะห ทดสอบ วัสดุและเสนใย
๑๔) ตรวจเปรียบเทียบของกลางตาง ๆ เชน สี กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย ฯลฯ
๑๕) ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน
๑๖) ตรวจพิสูจนของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟสิกส
๑๗) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานตรวจยาเสพติด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหลงผลิตยาเสพติด และยาพิษ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสจู นพยานหลักฐานและของกลางในคดีทเี่ กีย่ วกับยาเสพติดดานคุณภาพ
วิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับยาเสพติด และจัดทําฐานขอมูลเก็บไวในเครื่องระบบ
อัตโนมัติ
๓) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนสงเก็บรักษาทีก่ ระทรวง
สาธารณสุข

๔๔๖
๔) ตรวจพิสจู นยาพิษหรือสารพิษจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายมนุษย
๕) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทาแฝง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจลายนิว้ มือแฝงโดยใชวธิ ีการทางวิทยาศาสตร
๓) ตรวจพิสูจนจดุ ลักษณะสําคัญของลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๔) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง กับลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยาง เพื่อยืนยันตัวบุคคล
๕) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาปญหากับลายนิว้ มือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยางในคดีแพงและคดีอาญา
๖) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพนิ้วมือกับฐานขอมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ
๗) รวบรวมจัดทําสารบบลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตา ง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางชีววิทยา เชน
โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เสนผม เสนขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ที่ตองใชหลักวิชาทาง
ชีววิทยา
๓) ตรวจพิสูจนคราบโลหิตมนุษย
๔) ตรวจพิสูจนคราบอสุจิ
๕) ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA)
๖) ตรวจเปรียบเทียบเสนผม เสนขนมนุษย
๗) ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน

๔๔๗
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัตหิ นาที่
ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนขอมูลดิจิตอลที่บันทึกในหนวยบันทึกขอมูลหรือหนวยความจํา
คอมพิวเตอร
๓) ตรวจพิสูจนคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
๔) ตรวจพิสูจนการตัดตอสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน
๕) ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรองรอยบนแผนซีดี
๖) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสจู น
หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลาง
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจนหลักฐาน และ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลาง
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

๔๔๘
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึก
ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลหมายจับ แผนประทุษกรรม ทรัพยหาย รถหาย คนหาย พลัดหลง คนตาย
ไมทราบชื่อ บุคคลพนโทษ ที่สงมาจากหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยกเวนตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙
และศูนยปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๑
๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลหมายจับและตําหนิรูปพรรณผูกระทํา
ความผิด ออกประกาศและถอนประกาศสืบจับบุคคล
๓) ตรวจสอบ คนหาขอมูลหมายจับ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๔) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลประวัติแผนประทุษกรรม และแยกประเภทวิธีการ
กระทําผิดของคนราย
๕) จัดเก็บและแยกประเภทตําหนิรูปพรรณคนราย
๖) วิเคราะหและตรวจสอบขอมูลแผนประทุษกรรมและตําหนิรูปพรรณของคนราย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗) จัดทําแผนประทุษกรรมนอกที่ตั้งเปนกรณีพิเศษ
๘) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลรูปพรรณทรัพยที่ถูกประทุษราย
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพยที่ถูกประทุษราย
๙) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลรูปพรรณทรัพยหายที่ไมเกี่ยวกับคดี
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพยหายที่ไมเกี่ยวกับคดี
๑๐) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหายานพาหนะที่ถูกโจรกรรม
๑๑) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลคนหาย พลัดหลง คนตายไมทราบชื่อ
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาคนหาย พลัดหลง และคนตายไมทราบชื่อ

๔๔๙
๑๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลประวัติและตําหนิรูปพรรณบุคคลพนโทษ
๑๓) จัดทําประวัตแิ ละตําหนิรปู พรรณบุคคลพนโทษ สงสถานีตํารวจที่บุคคลพนโทษ
จะเขาไปมีภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยูเมื่อพนโทษจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสเก็ตซ
และประกอบภาพใบหนาคนรายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่รองขอ งานถายภาพผูตองหาและจัดทําสารบบภาพถายผูตองหา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๒
๒) งานถายภาพ รวบรวม จัดทํา และจัดเก็บสารบบภาพถายผูต องหาและภาพถาย
บุคคลพนโทษ โดยแยกประเภทความผิด อายุ และเพศ
๓) งานการสเก็ตซและประกอบภาพใบหนาคนรายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล หนวยงานอืน่ ในสวนกลาง และในสวนภูมิภาคเฉพาะจังหวัดเขตปริมณฑล
ทั้งในและนอกสถานที่
๔) งานจัดใหผูเสียหายหรือพยานดูสารบบภาพถาย
๕) งานถายภาพผูต องหาที่บันทึกประวัตแิ ผนประทุษกรรม
๖) งานพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลภาพใบหนาคนรายดวยระบบคอมพิวเตอร
รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลภาพใบหนาคนราย
๗) งานใหคําแนะนํา ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการสเก็ตซและ
ประกอบภาพใบหนาคนรายดวยระบบคอมพิวเตอร
๘) งานเปรียบเทียบภาพถายใบหนาบุคคล
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตรวจสอบประวัตกิ ารกระทําความผิดดวยระบบชื่อ ชื่อสกุล รวมทั้งการบันทึกผลคดี การพิจารณาคัดแยก
ผลคดีที่อยูในขายตองทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติ
อาชญากร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓
๒) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บผลคดี
๓) พิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยูในขายตองทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือและบัญชีประวัติ
ออกจากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติอาชญากร สงใหผูมีหนาที่พิจารณา
๔) ตรวจสอบ รับรองผล และแจงผลการตรวจสอบประวัตกิ ารกระทําความผิด
ดวยระบบชื่อ – ชื่อสกุล

๔๕๐
๕) จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัติ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับลายพิมพนิ้วมือผูตองหา และศพทีต่ ายโดยผิดธรรมชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๔
๒) รับแผนพิมพลายนิ้วมือผูตองหา และศพทีต่ ายโดยผิดธรรมชาติ
๓) ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพนิ้วมือ และความครบถวนของขอมูล
๔) แจงผลการตรวจสอบประวัติลายพิมพนวิ้ มือ
๕) พิมพลายนิว้ มือผูตองหาหรือศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ กรณีพิเศษนอกสถานที่
๖) จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัติ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดําเนินการเกีย่ วกับ
ลายพิมพนวิ้ มือผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง ผูขออนุญาต ผูสมัครเขารับราชการ และผูส มัครงานอื่น ๆ โดย
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
๒) รับแผนพิมพลายนิ้วมือผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง ผูขออนุญาต ผูสมัครเขารับ
ราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ
๓) ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพนิ้วมือ และความครบถวนของขอมูล
๔) แจงผลการตรวจสอบประวัติลายพิมพนวิ้ มือ
๕) พิมพลายนิว้ มือบุคคลกรณีพิเศษ
๖) จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัติ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและ
รับรองรายการประวัติการกระทําความผิด จัดเก็บสารบบแผนพิมพลายนิ้วมือและแฟมประวัติการกระทํา
ความผิด คัดแยกแผนพิมพลายนิ้วมือที่อยูในขายตองทําลายออกจากสารบบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๖
๒) บันทึกผลการตรวจสอบประวัติ จัดเก็บแผนพิมพลายนิว้ มือ และจัดทําแฟม
ประวัติการกระทําความผิด
๓) ปรับปรุงแฟมประวัติการกระทําความผิดใหเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูล
เขาสูระบบ
๔) คัดแยกแผนพิมพลายนิ้วมือที่อยูในขายตองทําลายใหผูมหี นาที่ดําเนินการ

๔๕๑
๕) จัดทําและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทําความผิดของผูตองหา และศพที่ตาย
โดยผิดธรรมชาติ
๖) จัดทําและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทําความผิดของผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง
๗) จัดทําและรับรองรายการประวัตกิ ารกระทําความผิดของผูขออนุญาต ผูสมัคร
เขารับราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือดวยระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ บริหารจัดการฐานขอมูล
ลายพิมพนวิ้ มือ ควบคุมดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ
โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝายทะเบียนประวัติอาชญากร ๗
๒) คัดแยกและบันทึกขอมูลประวัตแิ ละตําหนิรูปพรรณจากแผนพิมพลายนิ้วมือ
เขาสูระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ
๓) ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสน
(MINUTIAE)
๔) ตรวจเปรียบเทียบยืนยันผลการตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มือของระบบตรวจสอบ
ลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ
๕) ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพนวิ้ มือ ๑๐ นิว้ เพื่อยืนยันและพิสูจนตัวบุคคล และ
ออกรายงานรับรอง
๖) วิเคราะห ออกแบบระบบและบริหารจัดการฐานขอมูลลายพิมพนวิ้ มือ
๗) จัดทําขอมูลสํารอง และบํารุงรักษาสื่อขอมูลสํารอง
๘) ควบคุม ดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มือ
อัตโนมัติ
๙) บริหารและจัดตารางเวลาการรับ – สงงานผานเครือขายสื่อสารขอมูลระหวาง
สวนกลางและสวนภูมภิ าค
๑๐) ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสารขอมูลระหวาง
สวนกลางและสวนภูมภิ าค
๑๑) กําหนดกรอบสิทธิการใชงานและชั้นการเขาถึงขอมูลในระบบตรวจสอบ
ลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ
๑๒) กําหนดและควบคุมดูแลรหัสผานการใชงานของระบบตรวจสอบลายพิมพ
นิ้วมืออัตโนมัติ

๔๕๒
๑๓) ศึกษา พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา คนควา พัฒนา
วิเคราะห และออกแบบเกีย่ วกับชุดคําสั่งระบบงานคอมพิวเตอร และใหคําแนะนํา ปรึกษาตอบขอหารือ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบและจัดทําโปรแกรมคําสั่งประมวลผลชุดคําสั่ง
ระบบ ชุดคําสั่งประยุกต พัฒนาและปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ อันเกิดจากการประมวลผลดวยโปรแกรม
๒) บํารุงรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใชงานเฉพาะ โปรแกรม
อรรถประโยชนเฉพาะ โปรแกรมเครือขายสื่อสาร และโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนปจจุบนั และ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) ปรับปรุงแกไขระบบงานใหเหมาะสมกับการใชงาน และเพิ่มเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔) บริหารจัดการขอมูลประวัตอิ าชญากร
๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมใหความรูทางดานคอมพิวเตอร ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร
๖) การจัดทําคูมืออธิบายการใชคําสั่งตาง ๆ ในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและชุดคําสั่ง
สื่อสาร
๗) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร
๘) จัดทําขอมูลสํารอง และบํารุงรักษาสื่อขอมูลสํารอง
๙) ควบคุม ดูแลการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
๑๐) กําหนดกรอบสิทธิการใชงานและชั้นการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลประวัติ
อาชญากร
๑๑) กําหนดและควบคุมดูแลรหัสผานการใชงานของระบบฐานขอมูลประวัติอาชญากร
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) – (ฐ) ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๑ – ๑๐ แตละหนวยงาน ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ

๔๕๓
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) ดําเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพ
คนราย การสเก็ตซและประกอบภาพใบหนาคนราย บุคคลพนโทษ หมายจับ ทรัพยหาย คนหาย พลัดหลง
งานตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีตาง ๆ งานถายภาพ เพือ่ สนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของ
ศูนยพิสจู นหลักฐานแตละหนวยงาน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัตงิ านธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจงเหตุ
และงานบันทึกประจําวันของกลุมงาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีตา ง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง
ในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
๓) ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน
๔) ตรวจรองรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง เพื่อประโยชนในการ
สืบสวนสอบสวน
๕) ถายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
๖) ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปพยานหลักฐานของกลาง รองรอยตาง ๆ
เพื่อเปรียบเทียบในการตรวจพิสูจนของผูชํานาญการหรือผูตรวจพิสูจน
๗) ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา

๔๕๔
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สงของกลางให
พนักงานสอบสวน และเก็บรักษาสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานตรวจเอกสาร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานตรวจพิสจู น
ประเภทเอกสาร วัตถุ รองรอย และเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสจู นลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับ
ตัวอยางลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอยางวาเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม
๓) ตรวจพิสูจนตวั อักษรพิมพดดี ในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษร
พิมพดีดทีพ่ ิมพจากเครื่องพิมพดีดของกลางวาพิมพมาจากเครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกันหรือไม
๔) ตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีดในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพขึ้น
ในคราวเดียวกันหรือพิมพคนละครั้ง
๕) ตรวจพิสจู นเอกสารเพื่อหารองรอยของการแกไข ขูดลบ ลบลางดวยน้ํายาเคมี
๖) ตรวจพิสจู นขอ ความเดิมจากเอกสารที่มกี ารแกไขตอเติม ลบลางดวยน้าํ ยาเคมี
ตรวจเสนหมึกที่เขียนตัดกันวาเสนใดเขียนกอนหรือหลัง
๗) ตรวจพิสจู นขอ ความทีเ่ กิดจากรอยกดบนแผนกระดาษที่รองการเขียน
๘) ตรวจพิสจู นขอ ความในเอกสารที่ถูกไฟไหม ซึ่งอยูในลักษณะเกรียมดํา
แตยงั ไมแตกชํารุด
๙) ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร
๑๐) ตรวจพิสูจนรอ งรอยตาง ๆ บนเอกสาร และวัตถุพยานอื่น ๆ เชน
รอยฉีกขาด รอยตัด รอยกด รอยประทับตราตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ เชน
หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือบัตรสําคัญประจําตัว
๑๒) ตรวจรอยตราบนไมของกลางในที่เกิดเหตุ
๑๓) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปน และรองรอยบนวัตถุ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน

๔๕๕
๓) ตรวจหาเขมาปนที่มือศพ และบนสวนตาง ๆ ของรางกายผูตองสงสัย
๔) ตรวจวิเคราะหเนื้อโลหะของกระสุนปน
๕) ตรวจหาวิถีกระสุนปน อํานาจการทะลุทะลวงของกระสุนปน ระยะยิง
บนสิ่งของ และตรวจหารองรอยกระสุนปนที่ปรากฏบนวัตถุวาเปนรอยกระสุนปนหรือไม
๖) ตรวจหาเขมาดินปนภายในลํากลองปน เสื้อผา และวัตถุพยานอื่น ๆ
๗) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนวาใชยิงมาจาก
อาวุธปนที่ตองสงสัยหรือไม
๘) ตรวจพิสูจนอาวุธปน ชิ้นสวนของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วาเปน
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายเกีย่ วกับอาวุธปนหรือไม เปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
ตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหหรือไม
๙) ตรวจพิสจู นชนิด ขนาดของอาวุธปน ชิน้ สวนของอาวุธปน และ
เครื่องกระสุนปน
๑๐) ตรวจสภาพของอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน รอยขูดลบแกไข
เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจําปน
๑๑) ตรวจเปรียบเทียบรองรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย
รอยฟน และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใชกับรอยทีท่ ําขึ้นจากเครือ่ งมือเครื่องใชที่ตองสงสัย
เพื่อเปนการยืนยันวาเปนรองรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใชอันเดียวกันหรือไม
๑๒) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ดวยระบบอัตโนมัติ และ
จัดทําฐานขอมูลเก็บไวในเครือ่ งตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ
๑๓) ควบคุม ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทาง
วิทยาศาสตรใหสามารถใชงานไดภายใตมาตรฐานของผูผลิตเครื่องมือแตละชนิด
๑๔) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตา ง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางเคมีและฟสิกส
เชน สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอรไฟฟา อุปกรณ
ไฟฟา กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย จับเท็จ สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่ องใชหลักวิชา
ทางเคมีและฟสิกส

๔๕๖
๓) ตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขหมายเลขประจํารถและทรัพยสินที่ทําดวย
โลหะ
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

ตรวจพิสูจนชนิดและคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
ตรวจพิสูจนวตั ถุของกลางปลอมปน เชน ทอง เงิน นาก และอัญมณีตาง ๆ
ตรวจพิสูจนของเหลวปลอมปน เชน น้ํามันปลอมปน
ตรวจพิสูจนสารเคมี
ตรวจพิสูจนสี
ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางเคมี เชน คราบน้ํามันเชื้อเพลิง

สารเคมีไวไฟ
๑๐) ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางฟสิกส เชน สายไฟฟา ฟวส เตารีด
พัดลม และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
๑๑) ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแกไขมิเตอรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา
๑๒) ตรวจพิสูจนบคุ คลดวยเครื่องจับเท็จ
๑๓) ตรวจวิเคราะห ทดสอบ วัสดุและเสนใย
๑๔) ตรวจเปรียบเทียบของกลางตาง ๆ เชน สี กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย ฯลฯ
๑๕) ตรวจพิสูจนของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟสิกส
๑๖) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานตรวจยาเสพติด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหลงผลิตยาเสพติด และยาพิษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด
ดานคุณภาพวิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด และจัดทําฐานขอมูลเก็บไวในระบบ
เครื่องอัตโนมัติ
๓) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนสงเก็บรักษา
ที่กระทรวงสาธารณสุข
๔) ตรวจพิสูจนยาพิษหรือสารพิษจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวัตถุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายมนุษย
๕) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสจู น รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๕๗
(๗) กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนลายนิว้ มือ ฝามือ ฝาเทาแฝง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจลายนิว้ มือแฝงโดยใชวธิ ีการทางวิทยาศาสตร
๓) ตรวจพิสูจนจดุ ลักษณะสําคัญของลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๔) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง กับลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยาง เพื่อยืนยันตัวบุคคล
๕) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาปญหา กับลายนิว้ มือ ฝามือ และ
ฝาเทาตัวอยางในคดีแพงและคดีอาญา
๖) ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพนิ้วมือกับฐานขอมูลลายนิ้วมือ
อัตโนมัติ
๗) รวบรวมจัดทําสารบบลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) กลุมงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซึ่งเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชา
ทางชีววิทยา เชน โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เสนผม เสนขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่ องใชหลักวิชา
ทางชีววิทยา
๓) ตรวจพิสูจนคราบโลหิตมนุษย
๔) ตรวจพิสูจนคราบอสุจิ
๕) ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA)
๖) ตรวจเปรียบเทียบเสนผม เสนขนมนุษย
๗) ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)
๘) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๕๘
(๙) กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีเกีย่ วกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจพิสจู นขอ มูลดิจิตอลทีบ่ ันทึกในหนวยบันทึกขอมูลหรือหนวยความจํา
คอมพิวเตอร
๓) ตรวจพิสูจนคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
๔) ตรวจพิสูจนการตัดตอสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน
๕) ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรองรอยบนแผนซีดี
๖) ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสจู น รับ – สงของกลาง เก็บรักษา
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสจู น
หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนยพิสูจนหลักฐานแตละหนวย
๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกีย่ วกับงานการตรวจพิสูจนหลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนยพิสจู นหลักฐานแตละหนวย
๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๑) พิสูจนหลักฐานจังหวัด มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่
เกิดเหตุและถายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจนยาเสพติดและหลักฐานอืน่ ๆ
และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแตละจังหวัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
๒) ตรวจสถานที่เกิดเหตุและถายภาพในคดีตาง ๆ และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
๓) ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน
๔) ตรวจพิสจู นพยานหลักฐานและของกลางในคดีทเี่ กีย่ วกับยาเสพติด
ดานคุณภาพวิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติด และจัดทําฐานขอมูลเก็บไวในระบบ
เครื่องอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจพิสูจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม
สมุดภาพคนราย บุคคลพนโทษ หมายจับ ทรัพยหาย คนหาย พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพนวิ้ มือ
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๕๙
(ฑ) สถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานธุรการ
งานวิชาการ งานจัดฝกอบรม งานบริการการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงานพัฒนาการศึกษา
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝาย
๒) ใหคําปรึกษา แนะนําในดานการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ อันเกี่ยวของกับงานวิทยาการ
งานนิติวิทยาศาสตร และงานวิชาการอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานภาควิชาการ การบริหารการศึกษา และดําเนินการจัดการ
ฝกอบรม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนการศึกษาอบรมที่กําหนด

๔๖๐
๕) กําหนดระเบียบ ขอบังคับสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
๖) จัดทําปฏิทินการศึกษา จัดทําคูมือการศึกษา และระเบียบการเรียนการสอน
รวบรวมประวัติครู อาจารย เพื่อแจงหนวยที่เกี่ยวของทราบ และดําเนินการเกีย่ วกับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
๗) จัดที่พักสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรม ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลระหวาง
ฝกอบรม
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการลา การออกใบรับรอง จัดทําใบรายงานการศึกษาและ
ใบรับรองคุณวุฒิ การแจงผลการศึกษา จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
๙) รวบรวมและจัดพิมพระเบียบ ขอบังคับวาดวยการศึกษาพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ
๑๐) จัดทําตารางสอนและปฏิทินการศึกษา ตารางสอบ หองเรียน สถานที่ฝกอบรม
๑๑) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการศึกษาอบรมใหเหมาะสมทันสมัยในการ
พัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถของขาราชการตํารวจในงานวิทยาการและงานนิติวิทยาศาสตร
ทุกระดับเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๒) ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการศึกษาอบรม และใหความรูเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการพิสจู นเอกลักษณบุคคล กรณีประสบภัยพิบตั ิ หรือสูญหาย ตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานวิชาการ การศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ
อันเกี่ยวของกับงานวิทยาการ งานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ และงานวิชาการอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน
๑๔) ตรวจสอบ กลัน่ กรอง และพิจารณาการกําหนดตัวบุคคลและจํานวนผูท รงคุณวุฒิ
ใหเหมาะสมทีจ่ ะแตงตั้งเปนครู อาจารยสอนในวิชาตาง ๆ
๑๕) วางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานทางวิชาการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
ประสานงานการศึกษาและฝกอบรมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๑๖) ดําเนินการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรในการฝกอบรมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหเกิดการประสานงานรวมกันระหวางหนวย
๑๗) ดําเนินการรับผิดชอบออกแบบและจัดทําแบบทดสอบความรูของผูเขารับ
การฝกอบรม จัดทําและปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตํารา วิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ
๑๘) จัดแผนการศึกษาและหลักสูตรใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เหมาะสมสอดคลอง
กับหลักสูตรและผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
๑๙) สรางและเพิ่มพูนทรัพยากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารและดําเนินงาน
ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายและนโยบายทีว่ างไว
๒๐) ติดตอประสานงานกับครู อาจารย และผูบรรยาย เพื่อใหการเรียนการสอนและ
การฝกอบรมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

๔๖๑
๒๑) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งจัดอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ
การศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา
๒๒) ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น เพื่อความรวมมือ
เกี่ยวกับการผลิต การดําเนินการ และการใชโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ประกอบการศึกษา หรือตามความตองการ
ของคณาจารยและผูเขารับการอบรม
๒๓) เตรียมพิธีเปด – ปดการอบรมหลักสูตรตาง ๆ เตรียมการศึกษา และดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จัดเตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชประกอบการเรียนการสอน
๒๔) ประสานงานและรวมมือกับงานวิชาการ จัดผูควบคุมการสอบ และอํานวยความ
สะดวกในการสอบ
๒๕) จัดทําแบบทดสอบความรูเพื่อวัดผลการศึกษาในทุกหลักสูตร พัฒนาและจัดทํา
ธนาคารขอสอบ
๒๖) จัดทําทะเบียนทําเนียบผูเขารับการศึกษาอบรม ตลอดจนขอมูลผลการประเมินผล
การศึกษาอบรม เพื่อประโยชนในการตรวจสอบศึกษา วิเคราะห วิจัย
๒๗) วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการศึกษา
เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบายการศึกษาฝกอบรมใหเหมาะสม
๒๘) ประสานงานกําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานและผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
๒๙) ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก ทั้งหนวยงานราชการและ
เอกชน เพื่อประโยชนแกการศึกษาอบรม
๓๐) รวมมือกับกลุมงานผูเชี่ยวชาญในการวางระบบมาตรฐานงานตรวจพิสูจน
วิทยาการตํารวจทุกดาน ใหทันสมัยตามมาตรฐานสากลและควบคุมใหเปนไปตามกําหนด
๓๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายพัฒนา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจยั
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ วางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยนิติวิทยาศาสตร การริเริ่ม จัดทํา และ
ดําเนินการโครงการวิจยั งานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ รวมถึงการบริการขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
เพื่อการตรวจพิสูจน งานหองสมุดทางคดี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝาย
๒) สงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนางานวิทยาการและงานนิติวิทยาศาสตร ใหมี
ประสิทธิภาพในการตรวจพิสจู นยืนยันการกระทําผิด หรือยืนยันตัวผูก ระทําความผิด หรือยืนยันบุคคลสูญหาย

๔๖๒
๓) พัฒนาระบบบริหารการวิจยั งานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ วางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาระบบการวิจัยงานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ
๔) ริเริ่ม จัดทํา และดําเนินโครงการวิจยั งานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ ไดแก
งานวิจยั อัคคีภยั งานวิจัยจราจร งานวิจยั ทางชีวภาพ งานวิจยั ทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถงานนิติวิทยาศาสตรใหทนั สมัย
ตามมาตรฐานสากล
๕) ดําเนินการวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
เชน การวิเคราะห วิจยั เกีย่ วกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา วิเคราะห วิจยั
การปฏิบัติงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ตลอดจนการวิจยั ทางการศึกษารวมกับคณาจารย
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖) รวบรวมขอมูลรายงานการวิเคราะห วิจัย ที่อาจารยหรือบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น
ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาทางวิชาการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ รวมทั้ง
เผยแพรผลงานการวิเคราะห วิจยั นัน้ ๆ และขาวสารทางวิชาการแกหนวยงานที่เกีย่ วของ
๗) เก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมและเก็บรักษา
เอกสาร ตํารา หรือวัสดุตาง ๆ ที่เปนแหลงวิทยาการที่สงเสริมการศึกษาคนควาวิจัย
๘) รวมกับกลุมงานผูเชี่ยวชาญในการวางแผน เสนอแนะ และดําเนินการพัฒนาระบบ
การศึกษาของสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ ซึ่งไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง ระเบียบปฏิบัติ
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๙) ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการทางการศึกษารวมกับคณาจารยหรือ
หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนที่อยูในความรับผิดชอบของคณาจารย
หรือหนวยงานอื่น ๆ
๑๐) ใหบริการขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเพื่อการตรวจพิสูจน
๑๑) นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวในสารบบและขอมูล หรือภาพถายจากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจพิสูจนคดีตาง ๆ มาศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนางานนิตวิ ิทยาศาสตร
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายปกครอง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา และให
คําปรึกษา แนะนําแกผูเขารับการฝกอบรมทุกหลักสูตร ในสถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของฝาย
๒) งานปกครองบังคับบัญชาผูเขารับการอบรม

๔๖๓
๓) ดูแลผูเขารับการอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบ วินัย คําสั่ง ตลอดจน
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ ใหเปนผูอยูในระเบียบวินยั อันดี
๔) งานใหคําปรึกษา แนะนําในการประพฤติปฏิบัติตน การวางตน การแกไขปญหา
ขอขัดของ ตลอดจนติดตอประสานงานกับผูปกครอง ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการปกครอง
ดูแลเอาใจใสความเปนอยูและชีวิตสวนตัวของนักเรียนอบรม
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานมาตรฐาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดแผน ควบคุม
มาตรฐานการปฏิบัติงานนิตวิ ิทยาศาสตร มาตรฐานการศึกษาฝกอบรม มาตรฐานตําแหนง มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของผูตรวจพิสูจน
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการของกลุมงาน
๒) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร
๓) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาฝกอบรม
๔) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๕) งานเกีย่ วกับการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยกําหนดความ
ตองการ (กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ) เครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับการ
ตรวจพิสูจน
๖) งานเกีย่ วกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ฝกอบรม
๗) งานเกีย่ วกับการทําสถิติการเรียนการสอนและการวัดผล
๘) งานเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ
๙) งานเกีย่ วกับการปรับปรุงวิชาและเนื้อหาวิชาที่ใชในหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ
๑๐) งานเกีย่ วกับการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและ
ทันสมัย
๑๑) งานเกีย่ วกับการศึกษา วิเคราะห วิจยั ปญหาขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๒) งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบตั ิงานตรวจพิสูจนและทีเ่ กีย่ วของกับการฝกอบรม
๑๓) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ รวมกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งจัดทําทะเบียนและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด

๔๖๔
๑๔) รวมกับงานที่เกี่ยวของจัดทําคูมือและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นิติวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการอื่น ๆ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใชอางอิงและเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ
๑๕) ควบคุมจรรยาบรรณของผูตรวจพิสูจน
๑๖) งานเกีย่ วกับการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ และสังคม
๑๗) งานเกีย่ วกับการพัฒนาการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท ี่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม
๑๘) งานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอบรมของทุกหลักสูตรทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
๑๙) งานเกีย่ วกับการประเมินผลการจัดการฝกอบรม เพื่อใหมกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
สถาบันฝกอบรมและวิจยั การพิสูจนหลักฐานตํารวจ
๒๐) งานเกีย่ วกับการประมวลผลและฐานขอมูล
๒๑) งานเกีย่ วกับการตรวจสอบและติดตามผลการฝกอบรม
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการภาควิชาการ
งานหองปฏิบัติการ งานสอนวิชาตาง ๆ ของภาควิชาการตามหลักสูตร จัดทําโปรแกรมการศึกษาหรือ
หลักสูตร สรรหาครู อาจารยผูสอน และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสูงในเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของตามกระบวนวิชามาเปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และวิทยากร รวมถึงการผลิตตํารา คําสอน
และเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสจู น
หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) รับผิดชอบสอนและใหความรูทางดานวิชาการแกผูเขารับการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ
๒) จัดทําแผนการศึกษาและหลักสูตรใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ และสอดคลองกับงานนิติวิทยาศาสตรตามหลักมาตรฐานสากล
๓) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรทางดานตาง ๆ
รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของใหเปนไปตามาตรฐานสากล จัดทําทะเบียนและควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
๔) รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของจัดทําคูมือ และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นิติวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการอื่น
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใชอางอิงและเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ

๔๖๕
๕) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร
งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการอื่นที่เกี่ยวเนือ่ งใหมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๖) วางแผน เสนอแนะ และดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษาของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ ซึ่งไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง ระเบียบปฏิบัติ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
๗) ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตอบขอหารือ รวมถึงการเปนวิทยากรในฐานะผูเชี่ยวชาญ
ในงานนิติวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล และงานวิทยาการ
แกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานพิสจู นหลักฐานตํารวจ และหนวยงานอื่น ๆ
๘) ดําเนินการรวบรวม จัดทําสารบบ และบันทึกขอมูล หรือภาพถายจากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจพิสูจนคดีตาง ๆ ที่สําคัญหรือเปนที่สนใจของประชาชน โดยจําแนกเปน
หมวดหมูสําหรับการสืบหา คนควา อางอิง เปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฒ) กลุมงานพิสูจนเอกลักษณบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน
เอกลักษณบุคคลและสงกลับในกรณีเหตุภัยพิบตั ิหรือเหตุพิเศษอยางอื่น เพื่อสนับสนุนงานอํานวยความ
ยุติธรรม โดยประสานขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานการตรวจในสาขาตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอํานวยการและสนับสนุนการฝกอบรมดานเทคนิค
วิธี และการชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อมีเหตุพิเศษอื่น โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ ของกลุมงาน
๒) งานประชาสัมพันธ
๓) งานฝกอบรม และการวางแผนชวยเหลือผูประสบภัย
๔) การประสานงานทั้งกิจกรรมของกลุมงาน ภายในและตางประเทศ เชน ฝายปกครอง
องคการตํารวจสากล พนักงานสอบสวน เปนตน
๕) บริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ วางแนวเขตรับผิดชอบบริเวณสถานที่เกิดเหตุ อันเกิดจาก
เหตุภยั พิบัตแิ ละเหตุพิเศษอยางอื่น
๖) ดูแลแนวเขตรับผิดชอบเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ปองกันการโจรกรรมหรือทําลาย
หลักฐาน
๗) ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับฝายตาง ๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อ
ประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย
๘) ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาในการที่เปนประโยชนในภารกิจชวยเหลือผูประสบภัย
๙) บริหารจัดการขอมูลผูเสียชีวิต เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศพ
๑๐) เก็บรวบรวมขอมูลที่ตรวจพิสูจนจากศพ (Post Mortem – PM)

๔๖๖
๑๑) รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกศพ
๑๒) ออกประกาศและสืบหาญาติคนตายที่ไมทราบชื่อ (ศพนิรนาม)
๑๓) งานจัดทําและจัดเก็บเขาระบบขอมูลคนตายไมทราบชื่อ
๑๔) งานตรวจสอบและแจงผลขอมูล ตลอดจนงานรวบรวมจัดทําสถิติขอมูล
๑๕) บริหารจัดการขอมูลผูสูญหาย เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสูญหาย
(Ante Mortem – AM)
๑๖) รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกผูสูญหาย
๑๗) ออกประกาศสืบหาผูสูญหาย พลัดหลง
๑๘) สืบหาญาติผูสูญหาย หรือแหลงขอมูลที่เปนประโยชนแกผูสูญหาย
๑๙) งานจัดทําและจัดเก็บเขาระบบขอมูลผูสูญหาย พลัดหลง
๒๐) ตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล ประสานงานและเชิญคณะแพทย ทันตแพทย ผูเชี่ยวชาญ
ดานลายพิมพนิ้วมือและผูเชีย่ วชาญในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมกันตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๒๑) รับผิดชอบ รวบรวม เก็บเอกสารการตรวจพิสูจนในดานตาง ๆ เปนเลขานุการในการ
ประชุมของคณะกรรมการในการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๒๒) รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจนเอกลักษณบคุ คล
กอนสงมอบศพ
๒๓) งานสงคืนศพและทรัพยสนิ ของผูตาย
๒๔) งานสนับสนุนการฝกอบรมดานการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๒๕) จัดทําระบบฐานขอมูล บันทึกขอมูลและประมวลผล วางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๒๖) รับผิดชอบและประสานขอมูลในสวนการตรวจเปรียบเทียบ (Matching)
๒๗) จัดเตรียมแผนการวางระบบเครือขายในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งประสานงานดาน
สารสนเทศกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๒๘) รับผิดชอบการทําระบบประมวลผลใหกับกลุมงานพิสูจนเอกลักษณบคุ คลและ
การสงกลับในภาวะปกติ
๒๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๓๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ณ) ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนดานขอมูลวิชาการ เครื่องมือ
อุปกรณ และเจาหนาทีด่ านการตรวจพิสูจน รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมในสวนที่เกีย่ วของกับวัตถุระเบิดใหกับ
หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ ตลอดจนเปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการสืบสวนสอบสวน การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุระเบิด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๔๖๗
๑)
๒)
๓)
๔)
๔)

งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ ของศูนย
งานประชาสัมพันธ
ประสานขอมูลและการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการจัดการสัมมนาและการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
จัดทําฐานขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล ความรู เหตุการณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับ

วัตถุระเบิด
๕) บันทึกขอมูลและประมวลผล วางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๖) การเชื่อมตอขอมูลกับศูนยขอ มูลวัตถุระเบิดระหวางประเทศ รวมทั้งประสานงาน
ดานสารสนเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗) ดําเนินงานระบบติดตอสื่อสาร การควบคุม สั่งการ สืบสวน คนควาหาขาวระหวาง
ชุดปฏิบัติการเก็บกูทําลายและพิสูจนวัตถุระเบิดประจําภาค และศูนยขอ มูลวัตถุระเบิด
๘) การวิจยั พัฒนา ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชทางเทคนิคดานการสื่อสาร
๙) การสนับสนุนชุดเก็บกูแ ละทําลายวัตถุระเบิดของหนวยงานตาง ๆ เฉพาะกรณีที่มี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งเจาหนาที่เก็บกูและทําลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ไมมีความชํานาญในเทคโนโลยีหรือรูปแบบของ
วัตถุระเบิดดังกลาว
๑๐) ดําเนินการฝกอบรมการเก็บกู ทําลาย และพิสูจนทราบวัตถุระเบิด
๑๑) ตรวจพิสูจนและวิเคราะหวตั ถุระเบิด การเก็บชิ้นสวนวัตถุพยาน ตรวจพิสูจนชิ้นสวน
วัตถุระเบิด และตรวจหารองรอยอื่น ๆ
๑๒) ศึกษา วิเคราะหเพือ่ หาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ หาแนวทางปองกันและปราบปราม
ตลอดจนการควบคุมการผลิต การใช การจําหนาย การนําเขา และอื่น ๆ
๑๓) ศึกษา วิเคราะหการปองกันมิใหเกิดการระเบิดจากการลอบวางระเบิดของผูกอการราย
ตลอดจนยุทธวิธีของผูกอการราย
๑๔) ตรวจพิสจู นเปรียบเทียบชนิดและประเภทจากวัตถุระเบิดของผูกอการราย
๑๕) จัดทําฐานขอมูลชนิดและประเภทวัตถุระเบิดที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศ สามารถโยงเครือขาย
กลุมผูกอการราย
๑๖) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
๑๘) งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๖๘
ขอ ๒๐ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานกําลังพล งานแผนอัตรากําลัง งานวิเคราะหและกําหนดตําแหนง งานประวัติ งาน
สวัสดิการ งานนิติการและวินัย งานรับเรือ่ งราวรองทุกข และงานตรวจราชการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๑ กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย
๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๖) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและ
ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๗) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกบั หนวยงานในสังกัด
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ในตําแหนงตาง ๆ
๘) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๙) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนกําลังพลที่มีอยูจริง
๑๐) การประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ

๔๖๙
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๑๖) รับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดโอนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนตามคําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมหรือการขอแปลงอัตราเงินเดือน
๑๗) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๑๘) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ และแฟมประวัติ ก.พ.๗ ของขาราชการ
ตํารวจ รวมทัง้ ตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ
ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และบัตรประจําตัว
อื่น ๆ ใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทัง้ จัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ
การเรียกคืน
๒๒) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจทีเ่ ขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๒๔) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๒๕) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๗๐
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจทุกหนวย
ในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๒๘) ดําเนินการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนทีไ่ ดรับ
การคัดเลือก
๒๙) ดําเนินการเกีย่ วกับความผิดทางวินยั และความผิดอยางอื่น
๓๐) ดําเนินการเกีย่ วกับกรณีมีผูรองเรียนหรือกลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๑) จัดเก็บหนังสือ ระเบียบ คําสั่ง เอกสาร ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิด
ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๒) งานดําเนินการวางระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของ
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหมีระเบียบและมารยาทที่ดี
๓๓) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ
ในความรับผิดชอบของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๔) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา
คดีอาญาและหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย
เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินยั
๓๕) พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ ฎหมายกําหนด แลวมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจเพื่อสั่งการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม
๓๖) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ
๓๗) งานที่มิไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
๓๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๓๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๗๑
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร งานแผนงาน
งานงบประมาณ งานวิจัย/พัฒนาและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๒
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) จัดทําขอมูลรายงานสถิตเิ กีย่ วกับงานดานตาง ๆ ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
แผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น และแผนดานกิจการพิเศษ
๕) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๖) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ
๘) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๙) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติราชการใหกบั เจาหนาทีต่ ํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมคําสั่งการมอบหมายหนาทีก่ ารงานของกองบังคับการอํานวยการและสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๐) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับงานดานการขาว การตรวจสอบขาว การวิเคราะหขาว
การรายงานและการกระจายขาวใหหนวยงานที่เกีย่ วของ
๑๒) เปนเจาหนาทีค่ วบคุมและวางแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เอกสาร
การสื่อสารของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธกี ารปฏิบตั ิในงาน
ตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด

๔๗๒
๑๔) ดําเนินการดานการตรวจราชการประจําปตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด
๑๕) ดําเนินการงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรอง
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ
งานการคลัง งานการเงิน งานตรวจจาย งานบัญชี งานยานพาหนะและขนสง และงานสื่อสาร โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
ในราชการ
๓) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใน
ราชการ
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
อาคารสถานที่
๕) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่
๖) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ
ดานสงกําลังบํารุง
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา และ
แจกจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร
๙) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานสงกําลังบํารุง

๔๗๓
๑๐) ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทใี่ ชในหองประชุมของกองบังคับการ
อํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
ทุกประเภทของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชี
รับ – จาย
๑๔) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑๕) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑๖) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑๘) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๙) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหฝายอํานวยการ ๒ ทราบ ตาม
กําหนดเวลา
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๒๑) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจางในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจงรายการ
หักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๒๕) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๒๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๗๔
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส งานเผยแพรขอมูลขาวสาร วิเทศสัมพันธ งานบริการประชาชน งานศึกษาอบรม/วิชาการ
และงานเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายอํานวยการ ๔
๒) เสนอแนะในการวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามแบบแผนและคําสั่ง
๓) ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหมี
ความทันสมัย
๔) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๕) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลกร จัดทําหลักสูตรมาตรฐานในการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖) จัดทําแผนและงบประมาณในการจัดการฝกอบรมประจําป วางแผนในการ
กําหนดหลักสูตร วิธีฝกอบรมขาราชการตํารวจในสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
หนวยงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๘) ดําเนินการใหขาราชการตํารวจไปศึกษา อบรม ดูงาน รวมถึงการจัดขาราชการไปเปน
วิทยากร
๙) ประสานงานการศึกษา ดูงาน และประชุมระหวางประเทศ
๑๐) ประสานการดูงานในประเทศของเจาหนาที่หรือสื่อมวลชนจากตางประเทศ
๑๑) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อใหบังเกิดผล
ดีที่สุด
๑๒) เผยแพรกจิ กรรมความรู ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓) ประสานงานและรวมดําเนินการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๔) ตบแตงสถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๗๕
(ข) กองตํารวจสื่อสาร ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) จัดหาเครื่องมือสื่อสารสนับสนุนในภารกิจตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) จัดหาวัสดุสื่อสาร เพื่อใชในการซอมบํารุงและดูแลเครื่องมือสื่อสารใหกบั หนวย
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทงั้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
๑๖) ดูแลรับผิดชอบในการจัดเชาโทรศัพทมือถือสนับสนุนใหกับผูบังคับบัญชา
ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) จัดทําบัญชีและ/หรือทะเบียน เพื่อควบคุมพัสดุประเภทเครื่องมือสื่อสาร
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๘) แจกจายพัสดุประเภทเครื่องมือสื่อสารใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ตามแผนการแจกจาย
๑๙) ตรวจสอบราคาเครื่องมือสื่อสาร กรณีมีการจําหนายหรือเกิดความเสียหาย
๒๐) งานขออนุมัตกิ รมวิเทศสหการในการจําหนายพัสดุประเภทเครื่องมือสื่อสาร
ที่ไดรับการชวยเหลือจากตางประเทศ
๒๑) การแจงผลการจําหนายพัสดุประเภทเครื่องมือสื่อสารใหหนวยงานทีค่ ุมบัญชีหรือ
ทะเบียนลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน

๔๗๖
๒๒) ตบแตง ประดับ และจัดสถานที่ เนื่องในวันสําคัญและพิธีการตาง ๆ
๒๓) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๔) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายการสื่อสาร ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
การรับ – สงขาว การรายงานขาวดวน การควบคุม ดูแล และสนับสนุนการติดตอสื่อสารทางวิทยุในขาย
ความถี่รวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานตาง ๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควบคุม ดูแล และปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญ การสื่อสารเฉพาะกิจตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางความรวมมือระหวาง
ประชาชนกับตํารวจในการรับแจงขาวอาชญากรรมและการใหบริการประชาชน การจัดทํารหัสประมวลลับ
และกําหนดนามเรียกขาน การกําหนดมาตรฐานการติดตอสื่อสาร การฝกอบรมวิชาการเทคนิคสื่อสาร
การฝกอบรมพนักงานวิทยุของหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการสื่อสารถวายความปลอดภัยสําหรับ
องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของ
๓) ปฏิบัติการสื่อสารพิเศษเฉพาะกิจสนับสนุนหนวยตํารวจทองที่ รวมทั้ง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย
การใหความปลอดภัยแกประชาชน รวมทัง้ การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ
๔) เปนศูนยรวมขาวปฏิบัติการสื่อสารและประสานงานกับหนวยตาง ๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานภายนอกทีเ่ กี่ยวของทั้งทางวิทยุ โทรศัพท
โทรสาร และชองทางการสื่อสารอื่น ๆ ทําหนาที่รับสง รวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ การรายงานเหตุ
อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ หรือเหตุที่ตองรายงานดวนที่เกิดขึ้นจากการเผชิญเหตุ ปองกัน ตอตาน ระงับ
และลดอันตราย รวมทั้งบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิทกั ษรกั ษาชีวติ รางกาย ทรัพยสินของประชาชนและ
ของรัฐ ที่เกิดขึน้ ในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ไปยังผูบังคับบัญชาระดับสูงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ และมีประสิทธิภาพ
๕) การจัดทําแผนสื่อสารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูส ําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ

๔๗๗
พระราชอาคันตุกะ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของตางประเทศที่เดินทางมาเยือน เขารวมประชุม
หรือจัดกิจกรรมในประเทศไทยในโอกาสตาง ๆ
๖) จัดทําแผนสื่อสารสนับสนุนการปองกันและควบคุมการกระทําของบุคคลหรือ
กลุมชน อันจะเปนเหตุที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย การตอตานและปราบปรามการกอการราย
ในรูปแบบตาง ๆ การบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนหนวยปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัตกิ ารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๗) เปนหนวยหลักในการจัดทํารหัส กําหนดนามเรียกขาน ประมวลลับของ
หนวยงาน บุคคล ชุดปฏิบัติการ และยานพาหนะ เพื่อใชติดตอสื่อสารประสานงานทางวิทยุในขายการสื่อสาร
รวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ/หรือหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘) ปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพันธ และทําหนาที่เปนศูนยกลางความรวมมือระหวาง
ประชาชนกับตํารวจในการรับแจงขาวอาชญากรรมและการใหบริการประชาชนทางวิทยุสอื่ สารความถี่ ๒๔๕ MHz
๙) จัดการฝกอบรมทางดานกฎหมายเบื้องตนและความรูดานเครื่องมือสื่อสารใหแก
สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) จัดทําโครงการสัมมนาทางวิชาการตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
๑๑) จัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในความรับผิดชอบของกองตํารวจ
สื่อสาร
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายการสื่อสาร ๒ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานใหบริการสนับสนุน
ตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องรับ – สงวิทยุประเภทประจําที่ มือถือ และติดรถยนต การตรวจซอมบํารุงรักษา
ติดตั้ง รื้อถอน ปรับปรุงเสาอากาศ สายอากาศ และสายสงกําลัง ในพื้นทีก่ องบัญชาการตํารวจนครบาลและ
หนวยงานอืน่ ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กํากับดูแลงานติดตั้ง ควบคุม
เครื่องขยายเสียงและโสตทัศนูปกรณหองประชุมสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนงานขยายเสียง
นอกสถานที่ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) ตรวจสอบ ติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนจุดที่ตั้งเสา สายอากาศ สายสงกําลัง ตลอดจน
งานตรวจบํารุงรักษาเครื่องรับ – สงวิทยุ ใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติตามที่รองขอ
๓) จัดทําประวัติเครื่องรับ – สงวิทยุ เสาและสายอากาศหนวยตํารวจในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
๔) วางแผนความตองการอุปกรณอะไหล โดยนําขอมูลการใหบริการตรวจซอม
ทั้งในและนอกสถานที่
๕) จัดเจาหนาที่ตดิ ตั้ง รื้อถอนเครื่องรับ – สงวิทยุชนิดประจําที่ ใหงานพระราชพิธี
งานพิธี งานประชุมที่สําคัญ งานถวายความปลอดภัย และงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

๔๗๘
๖) งานควบคุม ติดตั้งเครื่องขยายเสียงหองประชุมภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และตามที่ไดรับมอบหมาย
๗) แกไข ปรับปรุงระบบการติดตอสื่อสารทางเครื่องรับ – สงวิทยุใหมีประสิทธิภาพ
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายการสื่อสาร ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิการสื่อสารเฉพาะกิจ ใหการบริการ
ทางดานเทคนิค สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ รื้อถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีที่ตงั้ ในพืน้ ที่ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๒ ประกอบดวย
ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ตั้งอยูที่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี และอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคสือ่ สาร การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๒
๓) ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือสื่อสาร
๔) เปนที่ปรึกษาเบื้องตน และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕) ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทมี่ ีที่ตั้งในพืน้ ทีต่ ํารวจภูธรภาค ๑ – ๒ ตามวงรอบที่กําหนดไว
ในแผน
๖) ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายการสื่อสาร ๔ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ปฏิบัตกิ ารสื่อสารเฉพาะกิจ ใหการบริการ
ทางดานเทคนิค สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ รื้อถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ตาํ รวจภูธรภาค ๓ – ๔ ประกอบดวย
ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน และอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๔๗๙
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคสือ่ สาร การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๓ – ๔
๓) ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือสื่อสาร
๔) เปนที่ปรึกษาเบื้องตน และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม ใหทกุ หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕) ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทมี่ ีที่ตั้งในพืน้ ทีต่ ํารวจภูธรภาค ๓ – ๔ ตามวงรอบที่กาํ หนดไวในแผน
๖) ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายการสื่อสาร ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิการสื่อสารเฉพาะกิจ ใหการบริการ
ทางดานเทคนิค สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ รื้อถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับ
การสื่อสารใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๕ – ๖
ประกอบดวยศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคสือ่ สาร การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๕ – ๖
๓) ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือสื่อสาร
๔) เปนที่ปรึกษาเบื้องตน และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕) ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทมี่ ีที่ตั้งในพืน้ ทีต่ ํารวจภูธรภาค ๕ – ๖ ตามวงรอบที่กําหนดไว
ในแผน
๖) ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๘๐
(๗) ฝายการสื่อสาร ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิการสื่อสารเฉพาะกิจ ใหการบริการ
ทางดานเทคนิค สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ รื้อถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึง่ มีที่ตั้งในพืน้ ที่ตํารวจภูธรภาค ๗ – ๘ ประกอบดวย
ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัด
สุราษฎรธานี และอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคสือ่ สาร การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๗ – ๘
๓) ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือสื่อสาร
๔) เปนที่ปรึกษาเบื้องตน และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕) ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทมี่ ีที่ตั้งในพืน้ ทีต่ ํารวจภูธรภาค ๗ – ๘ ตามวงรอบที่กําหนดไว
ในแผน
๖) ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายการสื่อสาร ๗ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิการสื่อสารเฉพาะกิจ ใหการบริการ
ทางดานเทคนิค สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ รื้อถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ตาํ รวจภูธรภาค ๙ และพื้นที่ศนู ยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวยศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร ตั้งอยูที่ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา และอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคสือ่ สาร การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๙ และพื้นที่ศนู ยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓) ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือสื่อสาร

๔๘๑
๔) เปนที่ปรึกษาเบื้องตน และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่ วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕) ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทมี่ ีที่ตั้งในพืน้ ทีต่ ํารวจภูธรภาค ๙ และพื้นที่ศนู ยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามวงรอบที่กําหนดไวในแผน
๖) ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานอํานวยการดานเทคนิค งานชางเทคนิคระบบการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัตงิ านดานวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและพัสดุ
๒) รับผิดชอบงานจัดทําเอกสารโครงการระบบการสื่อสาร
๓) งานควบคุมทะเบียนโทรศัพท ทะเบียนคูส ายและวงจรเชา
๔) การขอติดตั้ง ตรวจสอบการใช ยาย โอนโทรศัพท โทรสาร คูสายโทรศัพทและ
วงจรเชา
๕) การขยายขายสื่อสาร ขออนุญาตนําเขาเครื่องมือสื่อสาร และจัดสรรความถี่
๖) งานสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณระบบการสื่อสาร
๗) รับผิดชอบงานระบบสื่อสาร ดังนี้
- ระบบโทรศัพท
- ระบบโทรสาร
- ระบบรับแจงเหตุ
- ระบบแจงภัย
- ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส
- ระบบประชุมทางไกล
- การสื่อสารทางไกลผานขาย
- การสื่อสารผานเคเบิลใยแกว
- เครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ
- ระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่องานเฝาระวัง
- เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณพิเศษ
- คูสายและวงจรเชา
- เครื่องรับ – สงวิทยุพนื้ ฐานชนิดตาง ๆ

๔๘๒
- การสื่อสารระบบทรั้งค
- การสื่อสารผานดาวเทียม
- ระบบไมโครเวฟ
- ระบบเครื่องทวนสัญญาณ
- ระบบศูนยวิทยุ
- การสื่อสารไรสาย
- เฝาฟงและตรวจจับสัญญาณความถี่
- งานขอขยายขายสื่อสาร
- งานขออนุญาตนําเขาเครื่องมือสื่อสาร
- งานควบคุมทะเบียนและจัดสรรความถี่
๘) งานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
๙) งานโครงการ การใหคําปรึกษา ในการวางระบบและพัฒนาระบบการสือ่ สาร
๑๐) การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและกําหนดมาตรฐานเครื่องมือสื่อสาร
๑๑) การวางแผนบํารุงรักษา ตลอดถึงการปรับปรุง ออกแบบ ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณทเี่ กี่ยวของใหเหมาะสมกับการใชงาน
๑๒) ดําเนินการวิเคราะห วิจยั คนควา การออกแบบวางโครงขายการสื่อสาร
การควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๑๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือตรวจสอบ เกีย่ วกับงานในแขนงวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสารทั้งงานที่ควบคุมและไมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
๑๔) ศึกษาและสํารวจขอมูลเทคนิคทั้งปวง เพื่อใชในการทําโครงการปรับปรุงระบบ
การสื่อสาร บริหารโครงการใหเปนไปตามกําหนดเวลา ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใชงาน
ประโยชนที่ไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑๕) พิจารณานําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาประยุกตใชในกิจการสื่อสาร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) วางแผนการจัดหาอะไหลหรืออุปกรณวัสดุสิ้นเปลืองประจําป
๑๗) ปรับปรุงและจัดระบบงานดานปฏิบัติการสื่อสาร ใหสอดคลองกับดานเทคนิค
และเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกีย่ วกับการสื่อสาร
๑๘) วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง เพื่อแกปญหาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งใน
หองปฏิบัติการและสภาพภูมิประเทศจริง
๑๙) เปนเจาหนาที่เทคนิคสื่อสาร และเปนผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติในดาน
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา ฯลฯ
๒๐) วางหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร และวางแผนการฝกอบรม สัมมนาดานวิชาการตาง ๆ

๔๘๓
๒๑) รับผิดชอบการทดสอบความรู ความสามารถทางดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ
๒๒) รับผิดชอบงานทดสอบคุณภาพทางเทคนิคของเครื่องมือสื่อสารไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ
๒๓) จัดทําตําราและเอกสารทางวิชาการ อธิบาย คูมือการใชงานของเครื่องมือสื่อสาร
เพื่อใชในการฝกอบรม เผยแพรความรูวิทยาการแกขาราชการตํารวจ
๒๔) วางระบบงาน ระบบเครื่องมือตาง ๆ ตลอดจนกําหนดอัตราครุภัณฑ เครื่องมือ
สื่อสาร สําหรับศูนยสื่อสาร ศูนยวิทยุ ศูนยรวมขาว และหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๕) รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสื่อสารใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๖) รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความถี่วิทยุ เพื่อใหใชทรัพยากรความถี่อยางมี
ประสิทธิภาพ
๒๗) พิจารณากําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
๒๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๑๐) กลุมงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานธุรการ งานประชุมในหนวยและนอกหนวยที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
งานตรวจสอบ งานทะเบียน งานฝกอบรม งานกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน งานแผนงานงบประมาณและโครงการ งานดานเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน งานจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ งานติดตามประเมินผล งานสัญญา ขอตกลง และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ มอบหมาย
วิเคราะหและกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน ตลอดจนเปน
ศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนทุกสถานีในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานอื่นๆ ที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน ติดตาม
การดําเนินงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนใหสอดคลองกับกฎหมาย รวมถึง
การจัดทําแผนเพื่อขอคลื่นความถี่และการขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และทําหนาทีใ่ นฝายเลขานุการใหกับคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตาม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) กํากับดูแลกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของ และนโยบายของ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๘๔
๒) จัดทําทะเบียน และประสานกับหนวยงานที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนด
๓) ตรวจสอบผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
ใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางองคกรของรัฐที่รับผิดชอบงานวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน
๕) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนในเครือขายสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) จัดทําคําสั่งเพือ่ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศนในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทุกหนวย
๗) งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนด
๘) จัดทําผังรายการหลักและตรวจสอบผังรายการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กําหนด และสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของ
๙) กํากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
๑๐) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงรายการใหมีความรวดเร็ว
ทันสมัย และทันตอเหตุการณในปจจุบัน
๑๑) สนับสนุนภารกิจและเผยแพรประชาสัมพันธงานตามนโยบายของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและรัฐบาล
๑๒) กําหนดแนวทางการผลิตรายการใหเปนไปตามรูปแบบกิจการบริการสาธารณะ
เพื่อความมั่นคงของรัฐและบริการสาธารณะ โดยจัดใหมกี ารรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
๑๓) จัดทําแบบสอบถาม ความคิดเห็น ติชม แนะนําเกี่ยวกับการจัดรายการและการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อนํามาวิเคราะห ปรับปรุงการผลิตและการจัดรายการ
๑๔) กําหนดแนวทางและควบคุมกํากับดูแลการบริหารกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๕) จัดทําโครงการและดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดรายการ
ผูประกาศ การดําเนินรายการใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๘๕
๑๖) วัดผลและประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดรายการ
ผูประกาศ การดําเนินรายการใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการกระจายเสียง และพิจารณา
นําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาประยุกตใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๘) รับผิดชอบงานชางระบบเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดา นเทคนิค
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๙) ปรับปรุงแกไขระเบียบ คําสัง่ ที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนใหมคี วามสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๒๐) นําสงภาษีรายไดหกั ณ ที่จายของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุม
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทกั ษสนั ติราษฎรและสถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหกรมสรรพากร
๒๑) จัดเจาหนาที่เขารวมประชุมกับภาครัฐและภาคเอกชนในเรือ่ งเกี่ยวกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน เพื่อนําขอมูลเสนอผูบังคับบัญชา
๒๒) จัดเตรียมขอมูลและเอกสาร เพื่อจัดทําแผนในการขอรับใบอนุญาตและ
คลื่นความถี่สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนตอคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศนแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๒๓) จัดทําแผนแมบทสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน แผนปฏิบัติการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๔) ตรวจสอบ ติดตาม กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนใหทันตอเหตุการณเพื่อประโยชนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๕) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๖) งานที่เกีย่ วของกับการทําสัญญา สัมปทาน หรือขอตกลงในการใหเอกชนเขารวม
ดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๗) งานธุรการ งานประชุมของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎรและสถานี
วิทยุโทรทัศนในความรับผิดชอบของกองตํารวจสื่อสาร
๒๘) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทกั ษสันติราษฎรและสถานี
วิทยุโทรทัศนในความรับผิดชอบของกองตํารวจสื่อสาร
๒๙) เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๐) ดูแล รักษาอุปกรณในการสงกระจายเสียงและการประชาสัมพันธใหอยูใ นสภาพ
พรอมที่ใชการไดดี

๔๘๖
๓๑) รวบรวม วิเคราะห และคัดเลือกขอมูลเอกสารและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการประชาสัมพันธ
๓๒) ประสานงานกับสื่อมวลชนและองคกรตาง ๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๓) รวมดําเนินการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธกบั หนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๔) วัดผลประเมินแผนงานการประชาสัมพันธตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๕) สนับสนุนอุปกรณและบุคลากรในการประชาสัมพันธและการถายทอดเสียง
เคลื่อนที่และนอกสถานที่
๓๖) เปนหนวยกลางในการรับขอมูลจากหนวยในสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
๓๗) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในสวนที่เกีย่ วกับการประชาสัมพันธ ผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน

๔๘๗
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานวิจัยพัฒนาและฝกอบรมทางเทคโนโลยี มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานวิจัยพัฒนาและฝกอบรมทางเทคโนโลยี
๒) ศึกษา คนควา รวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน เพื่อพัฒนา
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชใน
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) รับผิดชอบการตรวจสอบและการทดสอบระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกอนนํามาใชงานจริง
๕) ใหความรู ตอบขอซักถาม และแนวทางการแกไขปญหาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖) เปนศูนยกลางในการวิจัย พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในดานการวิจยั และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) ถายทอดและเผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาใหกับหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๙) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตอผูบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑) ควบคุม ดูแลหองฝกอบรม และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของในการ
ฝกอบรม
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานอินเตอรเน็ต มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานอินเตอรเน็ต
๒) ควบคุม ดูแล และพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรตาง ๆ
ที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๘๘
๔) รักษาความปลอดภัยและเฝาระวังเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยเว็บไซตของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เพื่อปองกันการถูกโจมตีในรูปแบบตาง ๆ
๕) กําหนดนโยบาย และควบคุม ดูแลการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup/Restore)
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) บริหาร จัดการ และดูแลการใหบริการเกีย่ วกับการใชพนื้ ที่เว็บไซตบนระบบ
อินเตอรเน็ตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) บริหารและจัดการบัญชีผูดูแลเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ตของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๘) บริหาร จัดการ และดูแลการใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๙) เก็บบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใชงานในระบบ (Log file)
๑๐) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบ
อินเตอรเน็ต
๑๑) การบํารุงรักษาระบบใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตอบสนอง
ความตองการของผูใช และใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) ใหความรู ตอบขอซักถาม และแนวทางการแกไขปญหาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนระบบอินเตอรเน็ต
๑๓) กําหนดแผนการบํารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยเว็บไซตประจําปของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Maintenance)
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย มีหนาที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัย
๒) ศึกษาและกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประยุกตใชกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓) เสนอนโยบายและตรวจสอบมาตรการการเขารหัสขอมูล เพื่อปกปองรักษา
ความลับของขอมูลไมใหถูกเปดเผย
๔) เสนอนโยบายและตรวจสอบมาตรการการพิสูจนตัวตนของผูเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕) เสนอนโยบายและตรวจสอบวิธีการเก็บบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log file) ของระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔๘๙
๖) ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินความเสีย่ งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีตอนโยบายดานความปลอดภัยในภาพรวม
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) เสนอนโยบายและตรวจสอบวิธีการบริหารและจัดการผูดูแลระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๘) ใหความรู ตอบขอซักถาม และแนวทางการแกไขปญหาทางดานการรักษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
๙) เผยแพรความรูดานความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอรและเครือขายแก
บุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพือ่ ยกระดับความรูความเขาใจในการปองกันภัยคุกคามบนระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
๑๐) งานพัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญในงานดานการตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี มีหนาที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยี
๒) ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงสนับสนุนการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกีย่ วกับการกระทําผิดที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอ
๓) สนับสนุนการตรวจสอบดานเทคนิคคอมพิวเตอรเชิงลึก เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกีย่ วกับการกระทําผิดที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอ
๔) ตรวจสอบหลักฐานของกลางในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จําเปนตอง
วิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินคดีใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๕) ควบคุม ดูแลเครื่องมือ อุปกรณพิเศษตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและวิเคราะหทางอิเล็กทรอนิกส
๖) ศึกษา คนควา และพัฒนาการสืบสวนทางเทคนิค รวมทั้งวิเคราะหหาวิธปี องกัน
การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๗) ถายทอดองคความรูดานการสืบสวนทางเทคนิค รวมทั้งวิเคราะหหาวิธปี องกันการ
กระทําความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและประสบการณใหกับเจาหนาที่ตํารวจฝายปฏิบัติการ
๘) ศึกษา คนควา และพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๔๙๐
๙) เก็บรักษาพยานหลักฐานของกลางในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยจัดเก็บ
ตามหลักมาตรฐานสากลอยางเปนระบบ และมีแบบแผนตรวจสอบไดในระหวางการตรวจสอบวิเคราะห
รวมทั้งสงมอบคืนแกผูเกีย่ วของเมื่อกระบวนการตรวจสอบวิเคราะหเสร็จสิ้น
๑๐) ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในดานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑๑) งานพัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญและใหคําปรึกษาดานอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๙๑
(๒) กลุมงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร งานควบคุม ดูแล บํารุงรักษาการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
งานดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครื่องคอมพิวเตอรกายภาพและระบบปฏิบัตกิ าร โดยปฏิบตั ิหนาที่
ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร
๒) ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซมระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณของระบบ
ใหทํางานได
๓) จัดทําคูมือขั้นตอนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
๔) สนับสนุน ดูแล ใหคําแนะนําการใชงานของผูใชใหมีประสิทธิภาพ
๕) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และวางแผนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
เพื่อประยุกตใชในการพัฒนางานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) วางแผนการขยายระบบคอมพิวเตอร การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร
๗) ออกแบบระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหครอบคลุมในการใชงาน
๘) ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในปจจุบัน
๙) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรระหวาง
หนวยงาน
๑๐) ติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรเครื่องคอมพิวเตอร
๑๑) ตรวจสอบการทํางานและการรายงานขอผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร
๑๒) จัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะสมในการใชงาน
๑๓) ปรับปรุง แกไข เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทํางานดีขึ้น
๑๔) คัดเลือกอุปกรณและสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระบบคอมพิวเตอร
ที่เหมาะสม
๑๕) การทําสํารองขอมูล (Backup) ไฟลของระบบคอมพิวเตอร
๑๖) ควบคุม ดูแลการทํางานของศูนยประมวลผลระบบสารสนเทศสํารอง (Backup
Site Management) ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
๑๗) กําหนดตัวตนผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) บนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
๑๘) ใหสิทธิหรือยกเลิกสิทธิและการจัดสรรทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สําหรับผูใชงาน
๑๙) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร

๔๙๒
๒๐) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุมงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล งานควบคุม ดูแลขอมูลและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
งานศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
๒) ศึกษา พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงการเขาใชฐานขอมูล
๓) สนับสนุน ดูแลการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ
๔) ประสานงานใหคําปรึกษาและความชวยเหลือแกผูใช
๕) ศึกษาทําความเขาใจระบบขอมูล โครงสราง และความสัมพันธของฐานขอมูล
๖) ตรวจสอบโครงสรางฐานขอมูลและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ถูกตอง เหมาะสม
๗) ตรวจสอบปริมาณขอมูล ดูแลรักษาฐานขอมูล รับและจัดเก็บขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่เหมาะสมพรอมสําหรับการประมวลผล (Store and Maintain Data)
๘) ควบคุมความบูรณภาพของขอมูล (Integrity Control) และความถูกตองของขอมูล
๙) บริหารจัดการและประสานกับตัวจัดการแฟมขอมูล (File Management) ในการ
จัดเก็บ การปรับปรุงขอมูล และการเรียกใชขอมูล
๑๐) ตรวจสอบ Locking File ของฐานขอมูล
๑๑) ตรวจสอบและเก็บขอมูลการเขาใชงานฐานขอมูล (Log File)
๑๒) ควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล (User & Password)
๑๓) ควบคุมภาวะการใชขอมูลพรอมกันของผูใช (Concurrency Control)
๑๔) กําหนดแผนการสรางระบบสํารองและการกูคืนขอมูล (Backup and Recovery)
๑๕) วางแผนเพื่อพัฒนาและดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล
(Planning and Tune Performance Database)
๑๖) ศึกษา วิเคราะหรูปแบบการจัดเก็บขอมูลและเทคนิคในการเรียกใชขอมูล
๑๗) สนับสนุนการสืบคนขอมูลตามความตองการของหนวยงาน (Query Required
Database)
๑๘) จัดทําสถิติการเขาใชฐานขอมูลและวิเคราะหการเขาใชขอ มูล
๑๙) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการนําเสนอขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร
๒๐) งานกําหนดมาตรฐานขอมูล

๔๙๓
๒๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล
๒๒) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังขอมูล (Data Warehouse)
๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานบริหารจัดการระบบเครือขายสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบํารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขาย การรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย และการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสถานภาพและ
ประเมินความเสี่ยงของระบบเครือขาย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานบริหารจัดการระบบเครือขายสารสนเทศ
(Network Management System)
๒) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตั้งระบบเครือขายการเชื่อมโยง
๓) งานควบคุมบริหารเครือขายใหเปนไปตามแผนงานที่ตั้งไว
๔) งานเฝาระวังและติดตามดูสถานะระบบเครือขาย
๕) งานรายงานสถานภาพระบบเครือขาย
๖) งานรับแจงเหตุขัดของและติดตามการแกไข
๗) งานบริหารจัดการระบบเครือขายการเชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องลูกขายหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอื่น
๘) งานขอปรับเพิ่มจุดติดตั้งระบบเครือขาย
๙) งานขอยกเลิกจุดติดตั้งระบบเครือขาย
๑๐) งานขอยายจุดติดตั้งระบบเครือขาย
๑๑) การควบคุมจุดติดตั้งระบบเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติกับหนวยงานอื่น เชน กรมการปกครอง กรมการขนสงทางบก
๑๒) งานวางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดตั้ง และขยายระบบเครือขาย
๑๓) งานวางแผนการขยาย ปรับเปลี่ยนระบบเครือขาย
๑๔) งานออกแบบระบบเครือขายใหครอบคลุมการใชงาน
๑๕) งานพัฒนา ศึกษาเทคนิคตามเทคโนโลยีระบบเครือขายในปจจุบัน
๑๖) งานจัดตั้งระบบเครือขายเสมือนตามเทคโนโลยีระบบเครือขายในปจจุบนั
๑๗) งานบํารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย สายสัญญาณ และ
อุปกรณเครือขาย เชน ระบบเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ระบบเครือขายทองถิ่น (LAN) อุปกรณ
สลับสัญญาณ (Switch) ใหใชงานไดเกิดประโยชนสูงสุด
๑๘) งานตรวจ ซอมแซมระบบเครือขาย สายสัญญาณ และอุปกรณเครือขาย

๔๙๔
๑๙) งานควบคุม ดูแลการเขารหัสขอมูลเพื่อปกปองรักษาความลับของขอมูลไมให
ถูกเปดเผย
๒๐) งานกําหนดการเขารหัสขอมูล (Encryption Data Transfer)
๒๑) งานกําหนดการถอดรหัสขอมูล
๒๒) ประสานงานการแลกเปลี่ยนรหัสขอมูลระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
หนวยงานอืน่ เชน กรมการปกครอง กรมการขนสงทางบก
๒๓) งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการเขารหัสและถอดรหัสตามเทคโนโลยีระบบเครือขาย
ในปจจุบนั
๒๔) งานควบคุม ดูแลการพิสูจนตวั ตนเพื่อความมั่นใจวาทั้งผูรับและผูสงเปนตัวจริง
๒๕) งานควบคุมรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชระบบ
เครือขาย
๒๖) งานบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Authority: CA) ในการยืนยัน
ตัวบุคคล
๒๗) งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการพิสูจนยนื ยันตัวบุคคลตามเทคโนโลยีระบบเครือขาย
ในปจจุบนั
๒๘) งานกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายสารสนเทศ
๒๙) งานกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายสารสนเทศ
๓๐) งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการรักษาความปลอดภัยตามเทคโนโลยีระบบเครือขาย
ในปจจุบนั
๓๑) งานควบคุมหมายเลข (Port) ของซอฟตแวรทเี่ ขาใชระบบเครือขายสารสนเทศ
๓๒) งานตรวจสอบชองโหวของระบบเครือขายสารสนเทศ
๓๓) งานประเมินความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง และการเจาะระบบของระบบเครือขาย
สารสนเทศ
๓๔) งานตรวจสอบบันทึกการเขามาใชงานของผูใช (Log File) ในระบบเครือขาย
๓๕) งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบชองโหวและประเมินความเสี่ยงตาม
เทคโนโลยีระบบเครือขายในปจจุบัน
๓๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร งานสารสนเทศอาชญากรรม งานสารสนเทศ
คดีจราจร งานสารสนเทศเพื่อการบริการสังคม และงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร
๒) งานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร

๔๙๕
๓) งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
๔) งานบริหารจัดการและพัฒนาสื่อประสมสารสนเทศ
๕) พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ กําหนดผลผลิตขอมูล เพื่อการเผยแพรและใชในการ
บริหารองคกร
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

งานประมวลผล จัดทํารายงาน และเผยแพรขอมูล
ดูแลและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดานอาชญากรรม
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกตดานอาชญากรรม
รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานอาชญากรรม
ดูแลและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดานคดีจราจร
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกตดานคดีจราจร
รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานคดีจราจร
ดูแลและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดานบริการสังคม
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกตดานบริการสังคม
รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานบริการสังคม
ดูแลและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดานบริหาร
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกตดานบริหาร
รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานบริหาร
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๔๙๖
ขอ ๒๑ กองบัญชาการศึกษา แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ และงานรักษาการณ
ของกองบัญชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการทั่วไป
๒) งานสารบรรณและนําสาร
๓) ดําเนินการจัดประชุมตามทีก่ องบังคับการอํานวยการหรือกองบัญชาการศึกษา
ไดจัดใหมีขึ้น เวนแตกรณีมีเจาของเรื่องจัดดําเนินการเปนการเฉพาะ
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับสวัสดิการดานตาง ๆ รวมทั้งการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการฌาปนกิจศพของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗) ดูแลความเรียบรอยอาคารสถานที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘) งานประชาสัมพันธ รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธเสนอผูบังคับบัญชา
๙) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทาง
ในการพิจารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบ ังคับบัญชา
๑๐) งานควบคุมและสรรหาอัตรากําลัง การวางแผน เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับกําลังพล
ใหเหมาะสมเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบัญชาการศึกษา
๑๑) งานจัดทําแผน โครงการ งบประมาณดานกําลังพล รวมทั้งประสานงานกับ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังพลและอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดใหถกู ตอง ตลอดจนแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้ง
งานขออัตราเพิ่มใหมและขอแปลงอัตรา
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับสมัคร การบรรจุและแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ
การปฐมนิเทศขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง

๔๙๗
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การชวยราชการ การสํารองราชการ รวมทั้ง
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและการปลดประจําการของขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร
๑๔) งานสํารวจ ศึกษา วิเคราะห จัดทําประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถนะและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการพิจารณาความชอบ การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน
การเพิ่มคาจาง และการขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ ใหกับขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๖) งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน คาจางประจําป และการดําเนินการเกี่ยวกับ
บําเหน็จบํานาญขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๗) งานการลาประเภทตาง ๆ และการดําเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วของกับการออกจาก
ราชการที่ไมเกีย่ วกับการดําเนินการทางวินยั
๑๘) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัตขิ าราชการ
ตํารวจ รวมทัง้ ตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวัติ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไป
ใหหนวยที่เกีย่ วของของขาราชการตํารวจในกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๑๙) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกีย่ วกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในกองบัญชาการ
ศึกษา
๒๐) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณ
ุ
ตาง ๆ รวมทั้งการเรียกคืน
๒๑) งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศตํารวจ การออกประทวนยศและ
การถอดยศ
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่ครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกีย่ วกับการขอบําเหน็จบํานาญและการขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๔) งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคล เพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

๔๙๘
๒๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผี ลการปฏิบัติงานดีเดน
๒๖) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๒๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ เฉพาะหลักสูตรที่เปนการเพิ่มวิทยฐานะ ตามเงื่อนไขการดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระดับสารวัตร
ผูกํากับการ ผูบังคับการ หรือเทียบเทา ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการอื่นจัดการฝกอบรมขึ้น
๒๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจราจร และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ
กองบัญชาการศึกษา
๒๙) งานเชิญธงชาติ การจัดกองเกียรติยศ และจัดกองรักษาการณในโอกาสตาง ๆ
๓๐) งานดูแลรักษาศาสตราภัณฑใหมีสภาพการใชงานไดดี และรักษาสิ่งของหลวง
ตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพเิ ศษ
๓๑) งานที่มิไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ หรือ
งานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ
๓๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายอํานวยการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานอํานวยการ
ทั่วไป งานงบประมาณ การรวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางและจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย แผนงานและ
โครงการของกองบัญชาการศึกษา (ยกเวนยุทธศาสตรการศึกษา) โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๒
๒) งานพิจารณา ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบายและกําหนดยุทธศาสตรของ
กองบัญชาการศึกษา
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
๕) ดําเนินการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา

๔๙๙
๖) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
กองบัญชาการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๗) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ของกองบัญชาการศึกษา
๙) งานวางแผนกําหนดหลักสูตร โครงการ และวิธีการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ในกองบัญชาการศึกษา
๑๐) งานจัดทําหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจในกองบัญชาการ
ศึกษา
๑๑) จัดทําคูมือและแนวทางการปฏิบัติราชการใหกับขาราชการตํารวจฝายตาง ๆ
ในกองบัญชาการศึกษา
๑๒) ดําเนินการรวบรวมขอมูลแผนงานและโครงการตาง ๆ ของทุกหนวยงาน
ในกองบัญชาการศึกษา
๑๓) ดําเนินการกํากับ ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
ตาง ๆ ของกองบัญชาการศึกษา
๑๔) บูรณาการแผนงานและโครงการของกองบัญชาการศึกษาใหสอดคลองกับ
แผนงานและโครงการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๕) รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในภาพรวมของ
กองบัญชาการศึกษา
๑๖) ดําเนินการของบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางปของกองบัญชาการศึกษา
๑๗) รวบรวมและจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจาย
ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
๑๘) วางแผนและพิจารณาเกีย่ วกับการใชงบประมาณเหลือจายของกองบัญชาการศึกษา
๑๙) ดําเนินการจัดทําประมาณการรายไดในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา
๒๐) จัดทําประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
๒๑) จัดทําประมาณการรายจายขั้นต่ําที่จําเปน
๒๒) ใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๒๓) ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา

๕๐๐
๒๔) ดําเนินการบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๒๕) ดําเนินการควบคุม กํากับ เรงรัด และติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปที่ไดรบั จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
๒๖) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา
๒๗) ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
๒๘) รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรม ไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายอํานวยการ ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานธุรการทั่วไป
งานพลาธิการ งานสถานที่ งานยานพาหนะ งานขนสง งานการเงิน งานบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๓
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบัญชาการศึกษา
๔) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบัญชาการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๕) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ รวมทั้ง
การรับ – สง เงินรายไดแผนดิน
๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๗) จัดทํารายงานฐานะทางการเงินสงสวนราชการที่เกี่ยวของ
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๙) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๐) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามกําหนดเวลา
๑๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่ วกับการขอเบิกเงินและ
ใบโอนบัญชี
๑๒) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ

๕๐๑
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในกองบัญชาการศึกษา
๑๔) งานขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๕) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๑๘) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณในหมวด
คาใชจายประจํา คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๑๙) งานตรวจสอบ ควบคุม และจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง หมวดเงินเดือน
และคาจาง เงินชวยเหลือตาง ๆ เงินเพิ่มพิเศษ บําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน และเงินสินบนรางวัล
๒๐) งานรับ – จายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตลอดจนการเก็บรักษาเงินและเอกสาร
แทนตัวเงิน
๒๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับ – จายเงิน
๒๒) งานนําเงินสง กองการเงินและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
๒๓) งานรับ – สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และดราฟระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และ
สถานที่ราชการอื่น ๆ
๒๔) งานรับฝากและถอนเอกสารสิทธิ
๒๕) งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
๒๖) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด และใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
๒๗) งานทํารายงานงบเดือนและรวบรวมใบสําคัญสงหนวยทีเ่ กี่ยวของ
๒๘) งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
๒๙) งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยมื
๓๐) งานบัญชี
๓๑) งานจัดทําบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีงบคงเหลือ บัญชีผลประโยชน
ที่ไดรับจากหนวยงานและบุคคลอื่น ตลอดจนทะเบียนตาง ๆ
๓๒) งานควบคุมบัญชีเงินฝากของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา
๓๓) งานทะเบียนคุมการเบิก – จายเงินของกองบัญชาการศึกษา

๕๐๒
๓๔) งานรายงานสถานการณทางการเงินของกองบัญชาการศึกษา
๓๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเงินรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณ
เงินกองกลาง และเงินอืน่ ๆ ของกองบัญชาการศึกษา
๓๖) งานรับรองและออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและคาจาง
๓๗) งานดําเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของกองบัญชาการศึกษา
๓๘) งานทะเบียนคุมลูกหนี้
๓๙) งานดําเนินการเกี่ยวกับหนี้สินทางแพงของขาราชการตํารวจในกองบัญชาการ
ศึกษา
๔๐) งานตรวจบัญชีของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา
๔๑) งานวางระเบียบการเงินและการบัญชี ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของบัญชี
การเงิน
๔๒) งานตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
๔๓) ดําเนินการจัดหา จัด ซื้อ จาง การซอมและบํารุงรักษาพัสดุสิ่งของหลวง
ไวใชในราชการในหนวยงานตามระเบียบ
๔๔) ดําเนินการแลกเปลี่ยน การเชา พัสดุสิ่งของหลวงไวใชในราชการในหนวยงาน
ตามระเบียบ
๔๕) งานขายทอดตลาดสิ่งของหลวง
๔๖) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ จัดจาง ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุและตรวจนับพัสดุ
คงเหลือประจําป ตามระเบียบ
๔๗) เก็บรักษาสรรพเอกสาร ตลอดทั้งสรรพบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพัสดุ
๔๘) งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง และการเบิกจายวั สดุ ครุภัณฑ และสิ่งของหลวง
๔๙) งานการคลังพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
๕๐) งานพัฒนาวางแผนใหหนวยในสังกัดมีวัสดุ อุปกรณ เครือ่ งมือเครื่องใช
อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
๕๑) งานสนับสนุนกิจกรรมสงกําลังบํารุงยามฉุกเฉินจําเปนเกีย่ วกับวัสดุ อุปกรณ
๕๒) งานลงบัญชีดานการจัดซื้อ จัดจาง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๕๓) งานลงรายละเอียดครุภณ
ั ฑในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(POLIS)
๕๔) ดําเนินการแจงกรมวิเทศสหการ กรณีจําหนายพัสดุยูซอม

๕๐๓
๕๕) งานทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
๕๖) ดําเนินการแจงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมสรรพากร เมื่อมีการจัดหา
ภายในวงเงินที่กําหนดตามระเบียบ
๕๗) รวบรวมใบสําคัญดานการจัดซื้อ จัดจาง สงการเงินเพื่อเบิกจาย
๕๘) จัดทําบัญชีรายการแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนซึ่งรถราชการ
ไวเปนหลักฐานตามระเบียบ
๕๙) ดําเนินการจัดหาและควบคุมการใชรถราชการตามระเบียบ
๖๐) เก็บและซอมบํารุงรักษารถราชการตามระเบียบ
๖๑) จัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรักษารถราชการแตละคันตามระเบียบ
๖๒) ดําเนินการจัดหา ตรวจสอบความตองการเกี่ยวกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอลื่น และควบคุมการเบิกจาย ตลอดจนการตรวจสอบการใชนา้ํ มันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดใหเปนไปตามระเบียบ
๖๓) งานวางระเบียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
๖๔) งานประสานงานการจัดซื้อ จัดหา น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
๖๕) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถราชการเปนประจําทุกเดือน แลวรายงานผล
ใหผูบัญชาการทราบ
๖๖) เก็บรักษาเอกสาร ตลอดทั้งบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับยานพาหนะ
๖๗) งานศึกษาวางแผนเกีย่ วกับการจัดซื้อ จัดหา ยานพาหนะ ตลอดจนการใช
ยานพาหนะ
๖๘) งานวางระเบียบการใชยานพาหนะ การควบคุมและตรวจสอบการใชยานพาหนะ
ของหนวยงานตาง ๆ
๖๙) งานจัดทําทะเบียนประวัตยิ านพาหนะทุกชนิด รวมทั้งการจัดทําทะเบียนและ
หมายเลขยานพาหนะ
๗๐) งานบริการเกีย่ วกับการใชยานพาหนะ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจการขนสงและ
การใชยานพาหนะ ตลอดจนติดตอประสานงานการจางเหมาเพื่อบริการเกี่ยวกับการขนสงขาราชการตํารวจ
และผูเขารับการอบรม
๗๑) การใหการสนับสนุนเกีย่ วกับการศึกษาและฝกอบรมเกีย่ วกับการขับรถและการ
บํารุงรักษาเครื่องยนตใหกับขาราชการตํารวจและผูเขารับการอบรม
๗๒) งานจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ เพื่อการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ
๗๓) งานบํารุง ซอมแซม รักษาอาคารสถานที่

๕๐๔
๗๔) งานควบคุม กํากับ ดูแลการกอสรางและซอมแซมใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ของทางราชการ
๗๕) งานประสานงานกับกองโยธาธิการเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการสิ่งกอสราง
และการซอมแซมสิ่งกอสราง
๗๖) งานแจงการเรียกคาปรับและบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ
๗๗) งานจัดทําใบกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขอขยายเวลาเบิกจายเงิน
๗๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๗๙) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ ๔ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินยั และ
กฎหมาย การรายงานการดําเนินการทางวินัย รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการ
ไวกอน และการใหออกจากราชการกรณีหยอนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง รวมถึงการอุทธรณ รองทุกข
และเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด ตลอดจนการดําเนินคดีในศาล โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๔
๒) งานพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตํารวจและลูกจางกระทําผิดวินยั
หรือตองหาคดีอาญา หรือถูกฟองคดีอาญาและคดีแพง
๓) การรายงานการดําเนินการทางวินยั รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือให
ออกจากราชการไวกอน และการใหออกจากราชการกรณีหยอนความสามารถ หรือมีมลทินมัวหมอง รวมถึง
การอุทธรณ รองทุกข
๔) งานดานการควบคุม ตรวจสอบ กวดขัน ดูแลการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง และประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบวินัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ
๕) จัดทําบัญชีคุมสํานวนการสอบสวนทางวินัย จัดทําสถิติการดําเนินการทางวินัย
และสถิติการลงโทษทางวินยั
๖) ศึกษา วิเคราะหสภาพมูลเหตุการกระทําผิดวินยั
๗) งานการพิจารณารับเรื่องราวรองทุกข หนังสือรองเรียน หรือเรื่องที่ปรากฏ
เปนขาวตามหนังสือพิมพหรือสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับขาราชการตํารวจ หรือการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ในกองบัญชาการศึกษา และการสืบสวนขอเท็จจริง
๘) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจ แยกประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
และปญหาสวนตัว

๕๐๕
๙)

การควบคุม พิจารณา และวินิจฉัยสํานวนคดีปกครอง รวมทั้งรวบรวมคําวินิจฉัย

ของศาลปกครอง
๑๐) ดําเนินการฟองรองหรือแกตา งคดีปกครอง โดยประสานพนักงานอัยการตาม
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง การอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลปกครอง กรณีกองบัญชาการศึกษา
และหนวยงานในสังกัดถูกฟองคดีปกครอง
๑๑) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๑๒) ศึกษาและเผยแพรเกีย่ วกับงานวิชาการกฎหมายใหกับขาราชการตํารวจใน
กองบัญชาการศึกษา
๑๓) จัดทํา ตรวจราง เสนอแนะ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา
๑๔) ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
แกหนวยงานในสังกัดและขาราชการตํารวจในกองบัญชาการศึกษา
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิติกรรมและสัญญาของกองบัญชาการศึกษา
๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายอํานวยการ ๕ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธของ
กองบัญชาการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๕
๒) งานขอลาศึกษาตอตางประเทศ
๓) งานทุนการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ
๔) งานประสานการฟองดําเนินคดีเมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาตอตางประเทศ
หรือผิดสัญญารับทุนตาง ๆ
๕) งานความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศในดานการศึกษา
๖) งานขออนุญาตเดินทางไปราชการตางประเทศของกองบัญชาการศึกษาและ
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๗) งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศระหวางวันลาพักผอน วันลากิจ และ
วันหยุดราชการของขาราชการตํารวจในกองบัญชาการศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๘) งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกองบัญชาการศึกษา

๕๐๖
๙) งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายให
กองบัญชาการศึกษาเปนเจาภาพ
๑๐) งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองบัญชาการ
ศึกษากับหนวยศึกษาอบรมของตํารวจตางประเทศ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมทั้ง
สวนราชการและองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของเพือ่ แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการและการใหการสนับสนุนชวยเหลือดานการศึกษาอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
บุคลากร
๑๑) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ ของกองบัญชาการ
ศึกษา
๑๒) งานแปลและลามภาษาตางประเทศ รวมทัง้ การโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ
ในภารกิจของกองบัญชาการศึกษา
๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายอํานวยการ ๖ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทหรือ
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติ วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ประมวลผลขอมูลขอสนเทศ สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาดานเทคนิคเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจทางการ
บริหารและการศึกษาอบรม เปนศูนยกลางการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงานในสังกัด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๖
๒) ศึกษา วางแผน และกําหนดรูปแบบโครงสรางพื้นฐานของระบบฐานขอมูลให
สอดคลองกับระบบฐานขอมูลที่เปนมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางการบริหาร
ของผูบังคับบัญชา
๓) บริหารจัดการ แลกเปลี่ยน หรือเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานใน
กองบัญชาการศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) พัฒนาและปรับปรุงแกไขระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตองสมบูรณ
๕) จัดหาและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล รวมทั้งควบคุมการใช
และการเขาถึงขอมูลอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได
๖) สนับสนุนการสืบคนขอมูลตามความตองการของผูใชงานและผูบริหาร

๕๐๗
๗) การจัดเก็บและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
การใชประโยชนจากสถิติขอมูลขอสนเทศของกองบัญชาการศึกษา
๘) วางแผนการปฏิบัติและกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกีย่ วของกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๙) กํากับ ดูแล เผยแพร และพัฒนาเว็บไซตของกองบัญชาการศึกษา รวมทั้งบริหาร
จัดการเชื่อมโยงระบบเครือขายและการสื่อสารภายในกองบัญชาการศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงระบบเครือขาย
และการสื่อสารกับหนวยงานอื่นในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) ใหบริการทางวิชาการและดําเนินการฝกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกขาราชการตํารวจในกองบัญชาการศึกษา
๑๑) ศึกษา วิจัย คนควา และออกแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ตํารวจ
๑๒) ดําเนินการจัดหา กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติ การบํารุงรักษา และใหการ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีดานการสื่อสาร ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมระบบงานตาง ๆ ที่จําเปน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกองบัญชาการศึกษา
๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการ
เกี่ยวกับตัวชี้วดั การประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและตัวบุคคล เผยแพรประชาสัมพันธภารกิจ และพัฒนา
หลักสูตรการอบรมดานจริยธรรมและคุณธรรมใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
๒) งานพัฒนา ปรับปรุงแกไข กําหนดตัวชีว้ ัดและหลักเกณฑการประเมิน เพื่อ
ประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดเี ยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ
๓) เปนศูนยกลางในการสรางเครือขายเชื่อมโยงงานสงเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๔) ดําเนินการเกีย่ วกับงานของศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และ
ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

๕๐๘
๕) จัดกิจกรรมรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ เผยแพรเกีย่ วกับงานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของขาราชการตํารวจ รวมทัง้ กิจกรรมของศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
และใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๖) ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม และใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ
๗) ดําเนินการกําหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรมใหกบั ขาราชการตํารวจ
๘) จัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมใหกับขาราชการตํารวจ
ในหลักสูตรสําคัญ
๙) ประสานความรวมมือกับสถาบัน หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมใหกับขาราชการตํารวจ
๑๐) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรม ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๑) สรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันดานจริยธรรมและคุณธรรม
๑๒) จัดทําทะเบียนผูเขารับการฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
๑๓) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม รวบรวมขอมูล
และจัดทําสถิติ
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ข) สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ

๕๐๙
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายยุทธศาสตรการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานกลั่นกรองงานการศึกษาอบรม งานแผนการศึกษา
อบรม และงานสถิติขอมูลการศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายยุทธศาสตรการศึกษา
๒) กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนปฏิบัติงานดานการศึกษาอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งวิเคราะหและติดตามประเมินผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
๓) วิเคราะห วิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการศึกษาอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) พิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบโครงการและหลักสูตรการศึกษาอบรมหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานดานการศึกษาอบรมของสถาบันการศึกษาอบรม
และหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) พิจารณาตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหาเกีย่ วกับการศึกษาอบรมที่หนวยตาง ๆ หารือ
มายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) จัดทําทะเบียนการศึกษาอบรมทุกหลักสูตรในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๘) รวบรวมและจัดพิมพระเบียบ ขอบังคับวาดวยการศึกษา พรอมทั้งขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ

๕๑๐
๙) ประสานความรวมมือดานการศึกษาอบรมกับหนวยงาน และสถาบันการศึกษา
อบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายพัฒนาหลักสูตร ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และงานพัฒนา
ครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายพัฒนาหลักสูตร ๑
๒) งานสราง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๓) งานวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน
การศึกษาอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล และติดตามผลการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๔) งานการฝกอบรมพัฒนาครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
๕) งานการประเมินครู – อาจารย เพื่อเลื่อนตําแหนง
๖) งานจัดทําทะเบียนครู – อาจารย และวิทยากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๗) งานจัดทํา แกไข และปรับปรุงตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันสมัย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายพัฒนาหลักสูตร ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน และงานพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายพัฒนาหลักสูตร ๒
๒) งานสราง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน
๓) งานวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน
การศึกษาอบรม ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล และติดตามผลการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน
๔) งานพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
๕) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาอุปกรณที่เกีย่ วกับการศึกษาอบรม
๖) งานจัดทํา แกไข และปรับปรุงตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันสมัย
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการกําหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑการประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจ
ประเมินคุณภาพ การวิเคราะห ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหนวยศึกษาอบรมของสํานักงาน

๕๑๑
ตํารวจแหงชาติที่มีการฝกอบรมหลักสูตรประจํา เชน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ศูนยฝก อบรม
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘ และศูนยฝก อบรม ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต กองกํากับการ ๑ – ๙
กองบังคับการฝกพิเศษ และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ในกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
เปนตน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑
๒) กําหนด จัดทํา และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓) จัดทําและพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔) จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๕) วางแผนและดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห รวมทั้งประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม
๖) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม
๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาของหนวยศึกษาอบรม
๘) จัดทําขอเสนอแนะใหหนวยศึกษาอบรมปรับปรุงแกไข ในกรณีที่ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไมไดมาตรฐาน
๙) ประสานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ
สําหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอํานวยการใหหนวยศึกษาอบรมพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
๑๐) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษา
อบรม
๑๑) จัดทําหนังสือ เอกสาร และคูม ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยศึกษาอบรมในการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวย การจัดทํารายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจําป เพื่อรับการตรวจประเมิน
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการกําหนดและพัฒนามาตรฐาน เกณฑการประเมินและระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจ
ประเมินคุณภาพ การวิเคราะห ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหนวยศึกษาอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่รบั ผิดชอบจัดการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค

๕๑๒
เชน วิทยาลัยการตํารวจ ศูนยพัฒนาดานการขาว ในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สถาบันฝกอบรมและวิจยั
การพิสูจนหลักฐานตํารวจ ในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ และหนวยงานดานการฝกอบรมของหนวย
ตาง ๆ เปนตน โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๒
๒) กําหนด จัดทํา และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓) จัดทําและพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔) จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๕) วางแผนและดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห รวมทั้งประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม
๖) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม
๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหนวยศึกษาอบรม
๘) จัดทําขอเสนอแนะใหหนวยศึกษาอบรมปรับปรุงแกไข ในกรณีที่ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไมไดมาตรฐาน
๙) ประสานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ
สําหรับการประเมินคุณภาพ รวมทั้งประสานและอํานวยการใหหนวยศึกษาอบรมพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
๑๐) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวย
ศึกษาอบรม
๑๑) จัดทําหนังสือ เอกสาร และคูม ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยศึกษาอบรมในการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวย การจัดทํารายงานการศึกษาตนเองและรายงานประจําป เพื่อรับการตรวจประเมิน
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายวิชาการประกันคุณภาพ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานวิเคราะห วิจัย และประเมินผลการประกันคุณภาพ
ตลอดจนงานวิชาการประกันคุณภาพ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายวิชาการประกันคุณภาพ
๒) วิเคราะห วิจยั เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๕๑๓
๓) พัฒนาและจัดการองคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๔) วิเคราะห ประมวลขอมูล ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ และใหบริการขอมูล
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๕) จัดการประชุม สัมมนา และฝกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖) ประสานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และหนวยงานอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาองคความรูและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๗) งานทะเบียนและฝกอบรมพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษา
๘) งานประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก
หนวยงานและสาธารณชน
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) วิทยาลัยการตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
๑๔) งานพิธีการฝกอบรม
๑๕) งานดานพยาบาล ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูเขารับการฝกอบรมและ
ขาราชการตํารวจ

๕๑๔
๑๖) งานบริการเกีย่ วกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร
๑๗) งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายบริหารการฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
งานการฝกอบรม งานวิชาการ และงานวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายบริหารการฝกอบรม
๒) ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวย
๓) จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําป เสนอกองบัญชาการศึกษา
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน
๔) จัดระบบการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการฝกอบรม ตลอดจนกํากับดูแล
การฝกอบรมใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๕) งานคัดเลือกและเตรียมการฝกอบรม
๖) ประสานงานกับกลุมงานอาจารยและหนวยที่เกี่ยวของ
๗) จัดทําปฏิทินการฝกอบรมและตารางการฝกอบรม
๘) การแตงตั้งครู – อาจารย การเชิญผูทรงคุณวุฒแิ ละอาจารย
๙) กําหนดเกณฑการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๑๐) ประสานกลุมงานอาจารยดําเนินการสอบและวัดผลการฝกอบรม
๑๑) การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายกิจการการฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปกครอง ๑
งานปกครอง ๒ งานทัศนศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายกิจการการฝกอบรม
๒) งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผูเขารับการฝกอบรมใหอยูใ นระเบียบของ
วิทยาลัยการตํารวจ
๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในระหวางการศึกษาอบรมของ
ผูเขารับการฝกอบรม
๔) งานควบคุมอาคารหอพักผูเขารับการฝกอบรม อาคารโภชนาการ

๕๑๕
๕) ประสานกับอาจารยเลขานุการประจําวิชาเกี่ยวกับการตอนรับอาจารย ผูบ รรยาย
หรือวิทยากร และการรับ – สง
๖) จัดแบงกลุมถกแถลงหรือสัมมนาตามที่ไดรับมอบหมาย
๗) บันทึกการเรียนการสอนของอาจารยไวเปนหลักฐาน
๘) บริการอุปกรณการสอนแกอาจารย และกํากับดูแลอุปกรณในหองฝกอบรม
ใหพรอมอยูเ สมอ
๙) จัดและกํากับดูแลหองเรียน หองสอบ หองสัมมนา หรือหองถกแถลง
๑๐) เก็บรวบรวมสถิติการลาและควบคุมความประพฤติของผูเขารับการฝกอบรม
แลวสงมอบใหฝายบริหารการฝกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม
๑๑) ประเมินผลเกีย่ วกับความประพฤติ ระเบียบ วินัย บุคลิกลักษณะ เพื่อประกอบ
ความเห็นลงในหลักฐานแสดงผลการศึกษา
๑๒) จัดเจาหนาที่เวรผูเขารับการฝกอบรมทําหนาที่ตาง ๆ
๑๓) กํากับ ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาด และความเหมาะสมของ
หองเรียนและหองสันทนาการ
๑๔) จัดทําแผน ติดตอประสานงาน และนําผูเขารับการฝกอบรมไปศึกษาดูงาน อีกทั้ง
รวบรวมขอมูลในการศึกษาดูงานของหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑๕) งานการใหความรูทางดานกีฬาและพลานามัย
๑๖) งานทดสอบสมรรถภาพรางกาย
๑๗) งานจัดการดานนันทนาการตามหลักสูตรตาง ๆ
๑๘) งานควบคุมอาคารพลศึกษา
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายวิทยบริการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมวิชาการและ
บริการวิชาการ งานบรรณสารสนเทศ และงานศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายวิทยบริการ
๒) จัดการความรู เพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยกลางองคความรูทางวิชาการ
๓) จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดกรอบการสงเสริมบริการวิชาการ
๔) งานจัดการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมทางวิชาการ
๕) งานสรางและพัฒนาเครือขายสนับสนุนงานวิชาการระหวางองคกรทั้งในและ
ระหวางประเทศ

๕๑๖
๖) งานใหบริการสารสนเทศและจัดระบบฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
๗) แสวงหา รวบรวม จัดระบบ สงวนรักษา และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Study Center) ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบคน
ขอสนเทศไดอยางกวางขวาง
๘) งานวารสารทางวิชาการและเว็บไซต
๙) งานประสานงานกับอาจารยและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียน
การสอน
๑๐) งานจัดทําสําเนาเอกสาร ตํารา พัฒนาการผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย
๑๑) งานควบคุมและเก็บรักษาเครื่องพิมพ อุปกรณการพิมพ เครื่องโรเนียว และ
อุปกรณการโรเนียว
๑๒) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอยางมีสวนรวม
๑๓) แสวงหาความรวมมือจากศูนยสารสนเทศทั้งภายในและตางประเทศ เพือ่ ใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกันอยางคุมคา
๑๔) กําหนดแผนและโครงการการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับ
ขาราชการตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยการตํารวจ รวมทั้งขาราชการตํารวจ
ของหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีร่ องขอ
๑๕) กําหนดและเสนอความตองการอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของ
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและเหมาะสม
๑๖) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของศูนยฝกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมใชงานเสมอ
๑๗) ฝกอบรมตามนโยบายและแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนด
รวมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกีย่ วกับการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘) กําหนดแผนและโครงการการฝกอบรมดานภาษาตางประเทศ ใหกับขาราชการ
ตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยการตํารวจ รวมทั้งขาราชการตํารวจ
ของหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีร่ องขอ
๑๙) กําหนดและเสนอความตองการอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของ
ศูนยฝกอบรมภาษาตางประเทศใหเพียงพอและเหมาะสม
๒๐) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของศูนยฝกอบรม
ภาษาตางประเทศใหพรอมใชงานเสมอ
๒๑) ฝกอบรมตามนโยบายและแผนการฝกอบรมดานภาษาตางประเทศที่กาํ หนด
๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๑๗
(๕) ฝายวิจัยและพัฒนา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมและประสานงาน
วิจัย งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ งานฐานขอมูลและพัฒนาคุณภาพงานวิจยั โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายวิจัยและพัฒนา
๒) จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ผลงานวิจัยของครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง
๓) งานสรรหาผลงานวิจยั ทั้งในและตางประเทศ
๔) จัดหาและจัดทําทะเบียนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ
๕) จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
๖) งานประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรผลงานการวิจัย บทความทางวิชาการของ
ครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอบรม
๗) ประสานและสรางเครือขายสนับสนุนดานการวิจัย จัดกิจกรรมทางวิชาการ
ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ การผลิตผลงานวิจยั ของครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมระหวางหนวยงานภายในดวยกันและกับหนวยงานภายนอก
๘) คนควา รวบรวมขอมูลปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ สนับสนุนครูอาจารยในการพัฒนาการฝกอบรม
๙) จัดทําฐานขอมูลงานวิจยั บทความทางวิชาการ เอกสาร ตํารา ในรูปแบบ
องคความรู (Knowledge Base)
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๑) งานศึกษาอบรม

๕๑๘
๑๒) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๓) ใหบริการในดานการใชอาคารสถานที่สําหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ แกขาราชการตํารวจหรือบุคคลภายนอกที่มีความประสงคใชบริการ
๑๔) งานรักษาการณ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายบริการการฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ คัดเลือก
และเตรียมการ งานผลิตเอกสารและตํารา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด งานประกันคุณภาพ และ
งานวัดผลและประเมินผล โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายบริการการฝกอบรม
๒) วางแผนและเตรียมการดําเนินการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษา
ที่กําหนด ตลอดจนงานพิธีการฝกอบรม
๓) จัดระบบการฝกอบรม และควบคุมใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๔) คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสวนทีก่ องบัญชาการศึกษา
มอบหมายใหกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางดําเนินการ
๕) ประสานงานกับกลุมงานอาจารยและหนวยที่เกี่ยวของ
๖) จัดทําปฏิทินการฝกอบรมและตารางการฝกอบรม
๗) การแตงตั้งครู – อาจารย การเชิญผูทรงคุณวุฒแิ ละอาจารย
๘) สงเสริมใหผูเขารับการอบรมรูจักพัฒนาและสรางสรรคตนเองใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งมีอยูตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนาการคนควา วิจยั ในแขนงวิชาตาง ๆ
ของวิชานั้น ๆ
๙) จัดทําแผน เตรียมการ ติดตอประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ และนํา
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ไปทัศนศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล
๑๐) จัดทําทะเบียนการศึกษาของนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ

๕๑๙
๑๑) รวบรวมคะแนนสอบจากครู – อาจารย และประกาศผลการศึกษา
๑๒) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอ
และเหมาะสม
๑๓) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหใชงานได
ตลอดเวลา รวมทั้งดูแลศูนยคอมพิวเตอร หองจริยธรรม หองปฏิบัติการสืบสวน หองโรงพักจําลอง รวมถึง
หองสื่อการเรียนการสอนทีจ่ ะเกิดขึ้นภายในอนาคต
๑๔) ติดตามประสานงานกับอาจารยผูบรรยายและสาธิตในการใชอุปกรณการศึกษา
๑๕) งานแจกจาย และเก็บรักษาเอกสารคําสอนและตํารา
๑๖) รับผิดชอบโครงการผลิตเอกสารคําสอน ตํารา บทเรียน และเอกสารทางวิชาการ
รวมทั้งโครงการวิจัยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาการตาง ๆ
๑๗) งานออกแบบศิลปกรรมและเขารูปเลม
๑๘) งานรวบรวมความตองการการใชหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ และวัสดุหองสมุด
๑๙) จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อใหบริการในสวนรูปลักษณะทางกายภาพ และ
การเชื่อมโยงกับการยืม – คืน ดวยระบบอัตโนมัติ
๒๐) วิเคราะหและจัดเลขหมูหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพตาง ๆ งานทะเบียนและสถิติ
ของหองสมุด
๒๑) จัดทําบัตรรายงาน บัตรยืมและสงคืนหนังสือ บริการหนังสือและชวยคนหา
๒๒) งานรวบรวมรายชื่อหนังสือ เอกสาร วารสารหรือสิ่งพิมพ ที่สําคัญหรือนาจะเปน
ประโยชน แนะนําแกบุคคลหรือหนวยราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๓) งานซอมบํารุงหนังสือและวัสดุหองสมุด
๒๔) งานธุรการและงานสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส
๒๕) วางแผนและการกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง รวมทัง้ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามแบบแผนและคําสั่ง และปรับปรุง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหมีความทันสมัย และใชสนับสนุนงานปองกัน
ปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน ตลอดจนงานดานอืน่ ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๖) กําหนดวิธีการเผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถ
เปดเผยไดและเปนประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติงานตํารวจ
๒๗) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานในหนาทีต่ ํารวจ ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาแกงานตาง ๆ ในสังกัด และจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
สําหรับผูที่จะเขามาใชหรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได

๕๒๐
๒๘) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่ วกับการประชาสัมพันธนํามาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธเสนอผูบังคับบัญชา และจัดหา
จัดทําวัสดุ อุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๒๙) รวบรวมขาวสารจากสื่อสารมวลชนทุกประเภท เพื่อสรุปวิเคราะหและเผยแพร
ภายในกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๓๐) จัดทําและแจกจายเอกสารหรือสิ่งพิมพที่เปนประโยชนในดานการรับสมัครและ
สอบคัดเลือก ตามหลักสูตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํ หนดแกนกั เรียนและประชาชนทั่วไป ตลอดจน
ผูสนใจอื่น ๆ ไดทราบ
๓๑) เผยแพรกจิ กรรมของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางทางวิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพ วารสาร และสื่อสารมวลชนอื่น ๆ
๓๒) รวบรวมขาวสารและประมวลขอเท็จจริงที่สื่อมวลชนกลาวถึงกองบังคับการ
ฝกอบรมตํารวจกลาง เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
๓๓) ติดตอประสานงานกับสื่อสารมวลชนทุกประเภท เพื่อจัดทําขาวในกิจกรรม
ตาง ๆ ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๓๔) เปนเจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามแกขาราชการตํารวจ
สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาติดตอกับกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๓๕) ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๓๖) จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําป เสนอกองบัญชาการศึกษา
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน
๓๗) จัดเก็บและรายงานผลการศึกษา วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร และประเมินผล
กระบวนการเรียนการสอน
๓๘) งานวิเคราะห วิจัยเกีย่ วกับการศึกษา รวบรวม เผยแพรผลการวิจัยและเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๓๙) ติดตามและประเมินผลผูผานการฝกอบรมที่ไปปฏิบัติหนาที่ เพื่อปรับปรุง
นโยบายการศึกษาใหเหมาะสม
๔๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองรอยที่ ๑
กองรอยที่ ๒ กองรอยที่ ๓ งานกีฬาและนันทนาการ และครูฝกพลศึกษา โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้

๕๒๑
๑) งานอํานวยการของฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม
๒) ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในดานความประพฤติใหอยูใ นระเบียบวินยั คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ของ
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง
๓) ดูแล ตรวจตรา กวดขัน ใหนกั เรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
มีความตั้งใจ ความเอาใจใสการศึกษาอบรมใหไดผลดีอยูเสมอ
๔) วางแผน ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
การฝกตามที่หลักสูตรกําหนดไว
๕) อบรม ใหคําปรึกษา แนะนําในการประพฤติตน การวางตน การแกไขปญหา
ขอขัดของแกนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหมีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และอุดมการณ
๖) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือสิ่งของหลวงตาง ๆ
๗) เตรียมการฝก ใหความรูใ นการฝกทดสอบการใชหอสูงและสถานีทดสอบกําลังใจ
แกนกั เรียนนายสิบตํารวจ ผูเ ขารับการฝกอบรม รวมทั้งขาราชการตํารวจ หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ตามที่ไดรับการรองขอหรือเมื่อไดรับคําสั่ง
๘) ใหการศึกษาอบรม และพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา และ
การฝกการตอสูปองกันตัว ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการตามหลักสูตรตาง ๆ
๙) จัดหา ควบคุม เบิกจาย จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณเพือ่ การกีฬาและนันทนาการ
๑๐) จัดทําแผน เตรียมการ และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของใน
การศึกษาดูงาน การฝกหัดปฏิบัติราชการ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล
๑๑) ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนนายสิบตํารวจ ผูเขารับการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๒) ติดตามเพื่อรักษาพยาบาลนักเรียนนายสิบตํารวจ ผูเขารับการฝกอบรม ในกรณี
ออกไปฝกนอกที่ตั้ง
๑๓) จัดสงผูปวยทีม่ ีอาการหนักและสถานพยาบาลไมอาจจะรักษาไดไปรักษาที่
โรงพยาบาลตํารวจหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ
๑๔) ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของวัสดุ อุปกรณ
ที่ใชในการรักษาพยาบาล รวมทั้งจัดทําบัญชีเกี่ยวกับการใชยาและเวชภัณฑ
๑๕) งานตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางรางกายขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง

๕๒๒
๑๖) งานบริการเกีย่ วกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร รวมทั้งศึกษา
วิเคราะหเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสุขอนามัย
๑๗) งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณการประกอบอาหาร
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการฝก ๑ (สนามยิงปน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และอาคารฝกทางยุทธวิธี) งานการฝก ๒ (สนามฝกตาง ๆ ของกองบังคับการ
ฝกอบรมตํารวจกลาง เชน สนามยิงปน สนามขับรถทางยุทธวิธี เมืองจําลองสถานการณ) และ
งานครูฝกยุทธวิธีตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ
๒) จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ และยานพาหนะที่เกี่ยวของกับการสอนและการฝก
๓) เปนวิทยากร/ครูฝก หรือสรรหาวิทยากร/ครูฝก มาทําการฝกอบรมใหความรู
ดานการยิงปน ยุทธวิธีตํารวจ และยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ
๔) วางแผน ดําเนินการฝกอบรมการยิงปน ยุทธวิธีตํารวจ และยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ
ตามหลักสูตรหรือตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งกํากับดูแล ประเมินผล และติดตามผลการฝก
๕) ควบคุม ดูแล ซอมบํารุงสนามยิงปน อาคารฝกยุทธวิธี ฯลฯ ตลอดจนคลังอุปกรณ
ทะเบียนอุปกรณ อาวุธปน เครื่องกระสุน และอุปกรณที่ใชสําหรับการฝก
๖) เปนเจาหนาทีภ่ าคสนามในการฝกและการทดสอบการยิงปน รวมทั้งการฝก
ยุทธวิธีตํารวจและยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ
๗) ประสานงาน รวมทั้งใหบริการและอํานวยความสะดวกแกหนวยงานตาง ๆ ในการ
ฝกยิงปน การทดสอบการยิงปน การฝกยุทธวิธีตํารวจและยุทธวิธีพเิ ศษตาง ๆ
๘) จัดเตรียมเอกสาร รวบรวม จัดทํา พัฒนา ตําราประกอบการสอน การฝกยิงปน
การฝกยุทธวิธตี ํารวจและยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(จ) กองการสอบ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ

๕๒๓
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานศึกษาอบรม
๑๑) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการ เพือ่ ใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายแผนการสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกําหนดแผนการสอบ
งานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสอบ งานจัดทําเครื่องมือทดสอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร งานสารนิเทศ และงานคดีและพิจารณารับเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับการสอบ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายแผนการสอบ
๒) งานวางแผนการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ และการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการ
๓) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะในการวางแผนการสอบแขงขันหรือการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ และการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหกบั หนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ
๔) งานจัดทําคําขออนุมัติในการเปดสอบตามโครงการตาง ๆ ที่กองการสอบไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ
๕) งานตรวจรางประกาศรับสมัครที่หนวยงานตาง ๆ สงมาตรวจราง เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการรวมกับผูแทนของหนวยที่ออกประกาศและ
หนวยที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานกําลังพล และกองคดีปกครองและคดีแพง เปนตน
๖) งานจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบ เพื่อใชในการสอบตามที่กองการสอบไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ

๕๒๔
๗) งานวางระบบการบริหารจัดการดานการจัดเก็บเครื่องมือทดสอบ
๘) งานจัดเตรียมและควบคุมการนําเครื่องมือทดสอบไปใชใหเปนไปตามระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทําลายเอกสารเกี่ยวกับการสอบในงานสอบของกองการสอบ
๙) งานจัดพิมพเครื่องมือทดสอบเพื่อใชในการสอบ ตามที่กองการสอบไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ
๑๐) ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการสอบ และขอมูลอื่น ๆ
ที่เกีย่ วของกับกองการสอบ
๑๑) รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการสอบในสวนทีก่ องการสอบดําเนินการ
และจัดทําเปนสถิติเชิงเปรียบเทียบ
๑๒) ติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการสอบหลักสูตร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหไดขอมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงงานเกี่ยวกับการสอบใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งงานประชาสัมพันธและเผยแพร
๑๔) งานปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหมี
ความทันสมัย ตลอดจนจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสําหรับผูที่จะเขามาใชหรือแกไขขอมูล
๑๕) ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบทองถิ่น (LAN)
รวมไปถึงอุปกรณตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือขายดังกลาวใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๖) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของกองการสอบใหมีขอมูลทันสมัยอยูเสมอ
ตลอดจนจัดทําเว็บบอรด เพือ่ ใหบุคคลเขามาแสดงความคิดเห็นและนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน
๑๗) ดําเนินการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหกับ
หนวยงานในสังกัดกองการสอบเกี่ยวกับภารกิจการสรรหา
๑๘) งานตอบขอหารือ ขอรองเรียน รองทุกข ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการสอบ
๑๙) จัดเก็บและรวบรวมเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการสอบ
๒๐) งานพิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายเกีย่ วกับการสอบ
๒๑) พิจารณามีความเห็นในกรณีการขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบ เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของกับ
คดีปกครองในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหา
๒๒) จัดทําบัญชีและเก็บรักษาสํานวนคดีปกครอง
๒๓) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการสอบ
๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๒๕
(๓) ฝายจัดการสอบ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับสมัคร งานการสอบ
งานประมวลผลการสอบ งานตรวจสอบคุณสมบัติและแจงผลการสอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายจัดการสอบ
๒) งานวางแผนการรับสมัครสอบแขงขันหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปน
ขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ และการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายให
๓) จัดทํารางประกาศรับสมัครสอบแขงขันหรือการคัดเลือก ในสวนที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการ
๔) ดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือก ในสวนทีส่ ํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมายใหดําเนินการ
๕) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะในการวางแผนการรับสมัครสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ และการสอบแขงขันหรือ
การคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ใหกับหนวยตาง ๆ
ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
๖) ดําเนินการสอบแขงขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ตํารวจระดับตาง ๆ และการสอบแขงขันหรือคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการ
๗) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะกับคณะกรรมการหรือหนวยงานตาง ๆ
ที่ดําเนินการสอบแขงขันหรือคัดเลือก เพือ่ ใหการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตามแผนการสอบ
ที่กําหนด
๘) วางแผนและประมวลผลการสอบ รวมทั้งการจัดทําบัญชีประมวลผลการสอบ
ในการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ และ
การสอบแขงขันหรือคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนินการ
๙) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะในการประมวลผลการสอบใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
๑๐) งานรับรายงานตัวและรับเอกสารหลักฐานของผูสอบผานขั้นตอนตาง ๆ ตามที่
กําหนด
๑๑) สงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีผ่ ูสอบไดนํามายื่นสมัครสอบไปตรวจสอบยัง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ตรวจสอบความประพฤติและประวัติทางคดีอาญาของผูสอบแขงขันหรือ
คัดเลือกได

๕๒๖
๑๒) สรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความประพฤติ และประวัติทางคดีอาญา
ของผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกที่สงไปตรวจสอบยังหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันหรือคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาตัดสิน เพื่อประกาศรายชื่อ
เปนผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได
๑๓) ประกาศรายชือ่ ผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได
๑๔) สงบัญชีรายชื่อและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายวิชาการสรรหา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสวนวิชาความรูความสามารถ
ทั่วไป สวนวิชาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง สวนวิชาความเหมาะสมกับตําแหนง และ
ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะในการสรางเครื่องมือทดสอบแกหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายวิชาการสรรหา
๒) งานวางแผนการสรางเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคล
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๓) งานวางแผนการสรางเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแขงขัน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสวนที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติมอบหมาย
๔) งานกําหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใชในการสรางเครื่องมือทดสอบ
๕) งานประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ในการสรางเครื่องมือทดสอบ
๖) งานดําเนินการสรางเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคล
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๗) งานดําเนินการสรางเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันขาราชการ
ตํารวจชัน้ ประทวน เพือ่ แตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมาย
๘) งานประเมินผลการปฏิบัติงานการสรางเครื่องมือทดสอบ
๙) งานศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุง และแกไข
ในการสรางเครื่องมือทดสอบ
๑๐) งานจัดหาและเก็บรักษาตํารา เอกสารประกอบการสรางเครื่องมือทดสอบ และ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทนั สมัยอยูเสมอ
๑๑) งานจัดทําทะเบียนและแฟมประวัติกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๕๒๗
๑๒) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทดสอบ
๑๓) งานตอบขอหารือ ขอรองเรียนเกีย่ วกับการสรางเครื่องมือทดสอบ
๑๔) งานกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการสอบสัมภาษณ
๑๕) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะขัน้ ตอนการดําเนินการสรางเครื่องมือ
ทดสอบ ใหกบั หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฉ) สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนา ที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการรับรองแขกของสถาบันฝกอบรมระหวาง
ประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๒๘
(๒) ฝายวิชาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและบริหารงาน
การเตรียมเอกสาร ตํารา อุปกรณ และสถานที่สําหรับใชฝกอบรม จัดทําหองสมุดวิชาการ การประเมินผล
การฝกอบรม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของฝายวิชาการ
๒) ประสานงานกับหนวยราชการไทยและหนวยงานที่เกีย่ วของในการคัดเลือก
ผูที่จะเขารวมการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๓) ประสานงานกับเจาหนาที่ฝายสหรัฐอเมริกาในการตรวจสอบประวัติ
ผูรับการฝกอบรมจากประเทศไทย
๔) พิจารณาคัดเลือกและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูประสานงานหลักสูตร
๕) พิจารณาคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าค
เพื่อทําหนาทีว่ ทิ ยากรสําหรับหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย และอํานวยความสะดวกวิทยากรระหวางการปฏิบัติงานใหสถาบันฝกอบรมระหวาง
ประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๖) จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณสําหรับการฝกอบรม
๗) ควบคุมเวลาการเขาอบรม และควบคุมการลาของผูเขารับการฝกอบรม
๘) กํากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลามแปลภาษาประจําหลักสูตร
๙) รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประเมินผลสําหรับทุกหลักสูตร
๑๐) รับผิดชอบจัดหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ และอื่น ๆ สําหรับหองสมุดของสถาบัน
ฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๑๑) ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวย
การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๑๒) จัดเตรียมและจัดเก็บขอมูลผูเ ขารับการอบรมและวิทยากรทุกหลักสูตร เพื่อไวเปน
ฐานขอมูลของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๑๓) ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร และ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝกอบรม
๑๔) ดูแลรักษาทรัพยสินของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายทีจ่ ายใหแกฝายวิชาการ
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายกิจการนักศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเปนอยูแ ละ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับเรือ่ งยานพาหนะ ที่พักและอาหาร กิจกรรมสันทนาการ
ทัศนศึกษา และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตลอดการฝกอบรม โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้

๕๒๙
๑) งานอํานวยการของฝายกิจการนักศึกษา
๒) จัดหาพาหนะและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหผูเขารับการฝกอบรม
ตลอดการอบรม
๓) ดูแลและอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทางเขาและออกจากราชอาณาจักร
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนชาวตางชาติ
๔) จัดหาที่พกั และอาหาร และดูแลความเปนอยูทั่วไปสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
๕) จัดกิจกรรม นันทนาการ ทัศนศึกษา และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมเสริม
จากหลักสูตรฝกอบรม
๖) พิจารณาคัดเลือกผูประสานงานหลักสูตรนอกเวลา
๗) กํากับดูแลการเขาใชบริการหองคอมพิวเตอรและหองอานหนังสือของสถาบัน
ฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
๘) การนําผูเขารับการฝกอบรมไปโรงพยาบาล และการเดินทางไปประกอบพิธี
ทางศาสนาสําหรับผูเขารับการฝกอบรม
๙) ประสานหนวยราชการที่เกีย่ วของเพื่อตอวีซาใหผูเขารับการฝกอบรมตามที่จําเปน
๑๐) ดูแลรักษาทรัพยสินของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายที่จายใหแกฝายกิจการนักศึกษา
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) กลุมงานอาจารย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอํานวยการของกลุมงานอาจารย
๒) ทําหนาที่เลขานุการอาจารยประจํากลุมวิชา ตลอดจนจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
๓) จัดทําขอบเขตเนื้อหาวิชาเพือ่ กําหนดการจัดทําปฏิทินการฝกอบรม
๔) สรรหาอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อแตงตั้งเปนครู – อาจารย
๕) รวมกําหนดเกณฑการวัดผลการฝกอบรม เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรม
หรือลักษณะพึงประสงคตามจุดประสงคการเรียนรูมากนอยเพียงใด
๖) จัดการเรียนการสอน ทําหนาที่สอน อบรมทางดานวิชาการและภาคปฏิบัติของกลุมวิชา
ที่รับผิดชอบในแตละหลักสูตรดวยการผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดงี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
๗) จัดทําขอบเขตเนื้อหาวิชาโดยมีวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล เพื่อใหบรรลุ หลักการ และจุดมุงหมายโครงสรางของหลักสูตร ประสานเชิญ
ครู – อาจารย ผูสอนที่มีความรู เชี่ยวชาญในสาขาวิชาตรงตามวุฒิหรือประสบการณ ทั้งสรรหาและเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีประสบการณสูงในวงวิชาชีพที่เกี่ยวของมาเปนวิทยากร

๕๓๐
๘) พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพโดยคนควาเกีย่ วกับวิชาที่สอน
จัดทํา ปรับปรุง สงเสริมคุณภาพเอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน การเขียนและเรียบเรียงเอกสาร
ทางวิชาการ บทความ ตํารา หนังสือ รวมถึงทําการวิจัยเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมวิชา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสม
๙) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความรู สามารถปฏิบัติงานของกลุมวิชา
ไดอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
๑๐) บริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับปรัชญาการฝกอบรมและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร โดยเชื่อมโยงและบูรณาการองคความรู ประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๑) เปนกรรมการประจํากลุมวิชาติดตอประสานงานกับกลุมวิชาอื่น หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒) ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามเนื้อหาของกลุมวิชา เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก หรือสถาบัน องคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๑๓) ใหบริการขอมูลสารสนเทศวิชาการที่มีคุณภาพแกผูเกีย่ วของทุกกลุมทุกระดับ
ใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เปนประโยชนและบริการวิชาการใหม ๆ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๓๑
ขอ ๒๒ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของโรงเรียน รวมทั้งการแบงหนวยงานภายใน
สวนราชการดังกลาว และอํานาจหนาที่ของสวนราชการภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนนายรอยตํารวจ

๕๓๒
ขอ ๒๓ โรงพยาบาลตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายธุรการกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ และงานรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลตํารวจ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายธุรการ
กําลังพล กองบังคับการอํานวยการ และโรงพยาบาลตํารวจ
๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือโรงพยาบาล
ตํารวจจัดใหมกี ารประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการของการประชุม
๓) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๔) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ
ที่วางไว
๕) งานทะเบียนราษฎรในฐานะเจาบานของโรงพยาบาลตํารวจ งานออกหนังสือ
รับรองการตาย และงานออกหนังสือรับรองการเกิดของทารกแรกเกิด
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย การจัดจราจร ใหคําแนะนํา
ประสานงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๗) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานทีร่ าชการของ
กองบังคับการอํานวยการและโรงพยาบาลตํารวจ
๘) เสนอแนะ จัดทํา นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโรงพยาบาลตํารวจ ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการสรรหา
ตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๙) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
๑๐) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ
๑๑) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๒) จัดทําทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดโรงพยาบาล
ตํารวจ
๑๓) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง

๕๓๓
ตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ
๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ
๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจสํารอง
ราชการ
๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินบํารุง
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๒๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๒๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๒๕) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๒๖) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ ทั้งในและนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิม่ เติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ
ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาล
ตํารวจ และหนวยงานที่เกีย่ วของ
๒๗) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ
บัตรประจําตัวอื่น ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ

๕๓๔
๒๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๒๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ
การเรียกคืน
๓๐) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๓๑) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๓๒) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก
การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๓๓) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๓๔) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ
ทุกหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับกิจกรรม งานพิธีการ และงานการกุศลตาง ๆ ของโรงพยาบาล
ตํารวจ
๓๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผี ลการปฏิบัติงานดีเดน
๓๘) ปฏิบัติงานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ
หรืองานที่เกีย่ วของกับหลายหนวยงาน โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
๓๙) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๔๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายเวชระเบียน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเวชระเบียน และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๕๓๕
๑)

งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ

ฝายเวชระเบียน
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบเวชระเบียนผูป วยนอกและเวชระเบียน
ผูปวยในของโรงพยาบาลตํารวจ ใหเปนไปตามระบบคุณภาพและเปนสากลอยางมีประสิทธิภาพ
๓) จัดทํารหัสโรคและรหัสหัตถการตามบัญชีแยกโรคระหวางประเทศ และรหัส
สาเหตุการบาดเจ็บของเวชระเบียนในทุกฉบับ
๔) จัดทําขอมูลกลุมการวินิจฉัยโรครวมและน้าํ หนักสัมพัทธ (Diagnosis Related
Groups : DRG) เพื่อเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
๕) รวบรวมและจัดทํารายงานขอมูลทางการแพทย และสนับสนุนขอมูลดานการ
รักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา การวิจยั และการรักษาพยาบาล
๖) ควบคุม กํากับ ดูแลงานฐานขอมูลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในสวนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจ
๗) รวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติทางการแพทยรายเดือน และรายป
๘) จัดทําสถิติวิจยั จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห และวิจยั ขอมูลสถิติ
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ รวบรวมเสนอผูบ ังคับบัญชาเพื่อ
ประมาณการในการพัฒนาแนวนโยบายและแนวทางแกไขปญหา
๙) ใหบริการขอมูลทางสถิติแกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
๑๐) จัดทําหนังสือขอมูลสถิติประจําป
๑๑) จัดทําเวชระเบียนผูปวยนอกที่มาขอรับการรักษาใหมทุกราย
๑๒) ใหบริการคนเวชระเบียนผูปว ยนอกสงหองตรวจทั้งในและนอกเวลาราชการ
๑๓) จัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอกที่รับคืนจากหองตรวจตาง ๆ ตามระบบ เตรียมพรอมใช
๑๔) ขึ้นทะเบียนผูป วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๑๕) ใหบริการตรวจสอบสิทธิและจัดทําบัญชีเงินเชื่อสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
๑๖) ควบคุม กํากับดูแลฐานขอมูลสิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาลผูปวยนอก
ระบบจายตรง
๑๗) ขึ้นทะเบียนผูป วยสิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาลผูปวยนอกระบบจายตรง
ตรวจสอบสิทธิ
๑๘) ใหบริการตรวจสอบสิทธิ จัดทําบัญชีเงินเชื่อสิทธิสวัสดิการขาราชการ
รักษาพยาบาลผูปวยนอกระบบจายตรงตรวจสอบสิทธิ
๑๙) ควบคุมและรวบรวมบัญชีเงินเชื่อสิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาล
ผูปวยนอกระบบจายตรง ตรวจสอบสิทธิผูปวยนอกระบบจายตรง สงงานการเงินทุกวัน

๕๓๖
๒๐) ใหบริการคนและจัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอก ในรายที่มกี ารรองขอจาก
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร เชน จากหมายศาล หรือเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัย
๒๑) จัดทําสถิติผูปวยนอก จัดทํารายงานผูปวยนอก ตามกลุมสาเหตุ
๒๒) จัดทําสถิติผูใชบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา จัดทําสถิติผูใชบริการ
สิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาลผูปว ยนอกระบบจายตรง
๒๓) จัดทําสถิติผูปวยกามโรคสงกองควบคุมโรคติดตอ
๒๔) ดําเนินการทําลายเวชระเบียนผูปวยนอกทีค่ รบอายุทําลายตามระเบียบที่กําหนด
กลุมโรคสงกระทรวงสาธารณสุขเปนรายเดือน
๒๕) ดูแลระบบโปรแกรมบันทึกขอมูล ปองกัน และสงเสริมสุขภาพสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการระบบเวชระเบียนผูป วยในของโรงพยาบาล
ตํารวจ ใหเปนไปตามระบบคุณภาพและเปนสากลอยางมีประสิทธิภาพ
๒๗) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของเอกสารเวชระเบียนผูปวยในทุกแผนที่รับคืน
หลังจําหนายผูป วย
๒๘) บันทึกและพิมพขอมูล รหัสโรค รหัสหัตถการ รหัสสาเหตุภายนอก สาเหตุ
การตาย (ถามี) ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ และพิมพออกเปนแบบฟอรมทีก่ ําหนด จัดสงใหแพทย
ลงนาม
๒๙) จัดทําบัญชีคุมการจัดสงเอกสารขอมูลกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้ําหนักสัมพัทธ
(Diagnosis Related Groups : DRG) สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
๓๐) วิเคราะหขอมูลกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้าํ หนักสัมพัทธ (Diagnosis Related
Groups : DRG) ภายหลังการสงขอมูลเรียกเก็บจากสิทธิตาง ๆ
๓๑) วิเคราะหขอมูลการสงคืนเวชระเบียนผูปว ยในภายในกําหนดเวลา
๓๒) วิเคราะหขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาลตํารวจ
๓๓) สังเคราะหขอมูลและจัดทําขอมูลผูปวยในรายโรคสงกระทรวงสาธารณสุข
๓๔) จัดทําสถิติผูปวยในรายโรคเปนรายเดือนและรายป
๓๕) จัดทําสถิติผูปวยในรายโรคจําแนกตามหอผูปวยและกลุมงานเปนรายเดือนและ
รายป
๓๖) จัดทําสถิติผูปวยในถึงแกกรรมจําแนกตามสาเหตุ หอผูปว ย เปนรายเดือนและ
รายป
๓๗) วิเคราะหผลการตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา

๕๓๗
๓๘) จัดทําหนังสือสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการตํารวจและ
ลูกจางประจํา
๓๙) จัดทําสถิติโรคติดตอ และจัดทําบัญชีควบคุมรายงานโรคติดตอ พรอมจัดสงแบบ
รายงานโรคติดตอไปกองควบคุมโรคติดตอ
๔๐) จัดทําสถิติผูปวยโรคมะเร็ง และจัดทําแบบรายงานผูปวยมะเร็งที่พบใหมสง
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
๔๑) ติดตามทวงเวชระเบียนผูปว ยในทีจ่ ําหนายและจากการยืมออกนอกหนวยงาน
๔๒) คนและใหบริการยืม – คืนเวชระเบียนผูปว ยในที่มกี ารรองขอเพื่อการศึกษาคนควา
และวิจัย
๔๓) ใหบริการขอมูลเวชระเบียนแกผูปวยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
๔๔) ใหการสนับสนุนขอมูลทางการแพทยแกผใู ชทั้งภายในและภายนอกองคกร
๔๕) จัดอบรมการใหรหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสสาเหตุภายนอกแกแพทย
พยาบาล และผูสนใจ
๔๖) จัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปว ยในดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๔๗) ดําเนินการทําลายเอกสารเวชระเบียนผูปว ยในที่ครบอายุทําลายตามระเบียบ
ที่กําหนด
๔๘) จัดทําสถิติจํานวนผูปวยจําแนกตามกลุมงานเปนรายเดือนและรายป
๔๙) จัดทําสถิติจํานวนผูปวยของคลินิกและหองตรวจเปนรายเดือนและรายป
๕๐) จัดทําสถิติผูปวยจําแนกตามสิทธิเปนรายเดือนและรายป
๕๑) จัดทําสถิติผูปวยรายวัน รายเดือน และรายป จําแนกตามหอผูปวย
๕๒) จัดทําสถิติอัตราการครองเตียงและจํานวนวันของผูปวยใน จํานวนเตียงผูปวย
จําแนกตามกลุม งานและหอผูปวย
๕๓) จัดทําสถิติการคลอดบุตรจําแนกตามประเภทการคลอดเปนรายเดือนและรายป
๕๔) จัดทําสถิติการผาตัดจําแนกตามประเภทการผาตัดเปนรายเดือนและรายป
๕๕) จัดทําสถิติการผาตัดจําแนกตามกลุมงาน
๕๖) จัดทําสถิติผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลตํารวจ
๕๗) จัดทําสถิติการเจ็บปวยของขาราชการตํารวจและลูกจาง (พ.๑๖)
๕๘) จัดทําสถิติการเจ็บปวยของขาราชการและลูกจางประจําตามแบบรายงานใน
ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ตารางที่ ๗๑, ๗๒, ๗๓
๕๙) รายงานการตรวจรักษาของขาราชการตํารวจระดับสูง

๕๓๘
๖๐) จัดเก็บรวบรวม ประมวลวิเคราะห และวิจยั ขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในโรงพยาบาลตํารวจ เพื่อประมาณการในการพัฒนาแนวนโยบายและแนวทางการแกไข
๖๑) จัดทําหนังสือสถิติการตรวจรักษาผูปวยโรงพยาบาลตํารวจประจําป
๖๒) จัดทําหนังสือผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยที่ขนึ้ ตรงตอโรงพยาบาลตํารวจ
๖๓) ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหมี
ความทันสมัย และจัดหาระบบควบคุมและอุปกรณแบบใหมมาใช
๖๔) วางระบบมาตรฐานในการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผล ระบบ
มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมคําสั่ง และใหคําแนะนําประสานงานกับผูเขียนโปรแกรมสวนอื่น ๆ
๖๕) ศึกษาและทําความเขาใจขอมูล ขอจํากัด และขีดความสามารถของอุปกรณและ
ระบบควบคุมตาง ๆ เพื่อใหคําปรึกษาหรือฝกอบรมและแนะนําดานวิชาการแกเจาหนาที่อื่น ๆ
๖๖) จัดหาและบํารุงโปรแกรมควบคุมระบบของเครื่องคอมพิวเตอร รวมทัง้ ให
คําแนะนําประสานงานกับผูเขียนโปรแกรมในสวนอืน่ ๆ
๖๗) วางระบบมาตรฐานในระบบการจัดเก็บขอมูลและการแกไขเพื่อความปลอดภัย
และใหมีมาตรฐานเดียวกันสําหรับขอมูลที่ตองใชรวมกัน
๖๘) บํารุงรักษาและควบคุมการใชขอมูลและที่วางในจานแมเหล็ก
๖๙) ศึกษาและพัฒนาระบบการสือ่ สาร เพื่อรับสงขอมูลเขาประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร
๗๐) บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ระบบฐานขอมูล
และพัฒนาโปรแกรมระบบที่ใชควบคุมเครื่องจอภาพคอมพิวเตอร
๗๑) ศึกษา วิเคราะหระบบงานทีจ่ ะใชเครื่องคอมพิวเตอร
๗๒) ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ในหนวยงานที่จะนํางานเขาคอมพิวเตอรเพื่อทํา
แผนพัฒนาระบบงาน
๗๓) วิเคราะหระบบงานปจจุบันเพื่อพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗๔) ศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายและผลประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาระบบใหม
เปรียบเทียบกับระบบเดิมหรือระบบอื่น
๗๕) นําผลการวิเคราะหมาวางระบบงานอยางละเอียด เพื่อใชในการจัดทําโปรแกรม
๗๖) วางขอกําหนดในการเขียนโปรแกรม เพื่อใหโปรแกรมคําสั่งมีมาตรฐานเดียวกัน
๗๗) ควบคุม ประสานงานในการทดสอบระบบงานใหเปนไปตามเปาหมายและ
ขอกําหนดทีว่ างไว
๗๘) ออกแบบคูมือและขั้นตอนการประมวลผลในระบบงานที่วางไว

๕๓๙
๗๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการวางแผนและการกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศของกองบังคับการ
๘๐) ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและผูที่จะเขามาใช หรือ
แกไขขอมูลไวอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได
๘๑) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานเทคโนโลยี
๘๒) บริการเก็บรวมรวบและเผยแพรแหลงขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
๘๓) ซอมบํารุงรักษาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหการสนับสนุนอุปกรณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายในโรงพยาบาลตํารวจ
๘๔) จัดทําคูมือและการประมวลผลในระบบงานที่วางไว
๘๕) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๘๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๘๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานวิเคราะห วิจยั และประเมินผล งานประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และงานวิเทศสัมพันธ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายยุทธศาสตร
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ
๓) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล
ตํารวจใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๔) รวมดําเนินการในการพัฒนาโรงพยาบาลตํารวจตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
(HA)
๕) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย
อาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มคี วามกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๖) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น
๗) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตั ิราชการใหกบั เจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงานของกองบังคับการและ
โรงพยาบาลตํารวจ

๕๔๐
๘) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและโรงพยาบาลตํารวจ
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงาน
ตํารวจ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๑๐) ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํ หนด
๑๑) เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน ประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๒) สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการ และการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๓) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่ วกับการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ เสนอผูบังคับบัญชา
๑๔) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการแถลงชี้แจงขาวตอสื่อมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๕) เปนเจาหนาทีอ่ ํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอกับ
โรงพยาบาลตํารวจ
๑๖) เปนเจาหนาที่เผยแพรกจิ กรรมของโรงพยาบาลตํารวจตอสื่อมวลชน และโดย
วิธีการอื่น ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การบรรยาย และเอกสารเผยแพร เปนตน
๑๗) ดําเนินการประชาสัมพันธ ไดแก การออกวารสาร หรือขาวสารภายใน
การดําเนินงานตั้งแผงปดประกาศ จัดทําที่ติดตอสอบถาม
๑๘) รวบรวมขาวหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลตํารวจเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา
๑๙) จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีส่ ําคัญ ๆ ใชในการตรวจสอบและปฏิบัติราชการ
๒๐) สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอื่น เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ
๒๑) สงเสริมใหขาราชการตํารวจในหนวยงานเขียนบทความลงในสื่อมวลชนตาม
ความเหมาะสม
๒๒) เยี่ยมเยียนรวมกิจกรรมและใหบริการแกประชาชนตามความเหมาะสม และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอนั ดีตอประชาชน
๒๓) รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลตํารวจ
๒๔) ดําเนินการชวยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารณภัยภายในขีดความสามารถและ
หนาที่ของตํารวจ หรือรวมมือกับสวนราชการ หรือองคกรอื่น ๆ

๕๔๑
๒๕) ชักชวน ตอนรับ แนะนํา ผูบริจาคทรัพยหรือสิ่งของเพื่อการกุศล หรือบํารุง
หนวยงานของโรงพยาบาลตํารวจ พรอมทัง้ ดําเนินการเรื่องทําเนียบผูบริจาคและอนุโมทนาบัตร
๒๖) เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรฐานใหความรูเกี่ยวกับ
งานดานสาธารณสุขในหนาที่ใหแกนกั เรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป
๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการติดตอประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงพยาบาลตํารวจกับองคกรตางประเทศ
๒๘) อํานวยความสะดวกใหแกผูบริหารในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
๒๙) อํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา ดูงานตางประเทศ
๓๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม
๓๑) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๓๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๓๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ งานสง
กําลังบํารุง งานยานพาหนะ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายสงกําลังบํารุง
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ ยา เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการโดย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๓) ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานการพัสดุ
๔) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษา พัสดุ
สิ่งของหลวง ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ยานพาหนะ น้าํ มันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น การตรวจสอบและบํารุงรักษายานพาหนะ
๖) ดําเนินการตรวจสภาพพัสดุ และดําเนินการจําหนายของหลวงชํารุดออกจากบัญชี
ตามระเบียบของทางราชการ
๗) รวบรวมบัญชีสิ่งของหลวงเพื่อสงไปตรวจสอบประจําป ตามประมวลระเบียบการ
ตํารวจไมเกี่ยวกับคดี
๘) จัดทําสถิติประจําปงบประมาณเกีย่ วกับการรับ – จายวัสดุ ครุภัณฑ ที่เหลือคงคลัง
เพื่อการประเมิน

๕๔๒
๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับบริจาคพัสดุที่มีผูบริจาคใหโรงพยาบาลตํารวจ
๑๐) ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทใี่ ชในหองประชุมของกองบังคับการ
อํานวยการ
๑๑) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายซอมบํารุง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซอมบํารุง งานรักษา
สิ่งของหลวง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายซอมบํารุง
๒) ควบคุม ดูแล ตรวจตราการกอสรางและซอมแซมอาคารใหเปนไปตามรูปแบบ
รายการ
๓) ควบคุมการสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลตํารวจ
๔) ดําเนินการงานระบบประปาของโรงพยาบาลตํารวจ และติดตอประสานงานกับ
หนวยงานประปาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๕) ดําเนินการงานระบบการใชกระแสไฟฟาที่ใชอยูในโรงพยาบาลตํารวจ รวมทั้ง
การเดินสายไฟฟา และติดตอประสานงานกับหนวยงานไฟฟาอื่น ๆ ใหเรียบรอยและปลอดภัย
๖) ดําเนินการซอมบํารุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ใชในโรงพยาบาลตํารวจ
๗) ดูแล บํารุงรักษาความสะอาดอาคารและพืน้ ที่สวนกลาง
๘) งานจัดสถานที่การประชุม การสัมมนา การบริจาคโลหิตประจําป พิธที างศาสนา
ตลอดจนเตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการประกอบพิธีตาง ๆ สนับสนุนการเตรียมการ
จัดสถานที่การประชุมและงานพิธีการตาง ๆ
๙) ดูแล บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สีเขียว
๑๐) ควบคุมการซอมบํารุงครุภณ
ั ฑและอุปกรณทางการแพทยตาง ๆ ของโรงพยาบาล
ตํารวจ
๑๑) จัดทําคําขออนุมัติเชาเครื่องมือแพทย เพื่อไวใชในโรงพยาบาลตํารวจ
๑๒) จัดทําคําขออนุมัติจางชางภายนอกที่มีความรูทางเทคนิคเกีย่ วกับเครื่องมือแพทย
เพื่อทําการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยทใี่ ชในโรงพยาบาลตํารวจ
๑๓) ดําเนินการจัดจาง – ซอมแซมพัสดุ อันไดแก วัสดุสิ่งของตาง ๆ ภายใน
โรงพยาบาลตํารวจ ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะ และครุภณ
ั ฑทางการแพทยที่รับมอบหมายตามระเบียบทางราชการ
โดยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๕๔๓
๑๔) ดําเนินการจัดจางซอมแซมอาคารตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๕) ดําเนินการเบิกเครื่องมือสื่อสารของโรงพยาบาลตํารวจ บํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร และจัดทําบัญชีคุม
๑๖) จัดทําบัญชี ทะเบียนเก็บรักษา สมุดประวัติยานพาหนะ ของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๗) ใหการสนับสนุนยานพาหนะใหแกหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๑๘) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายกฎหมายและวินัย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินัย การรับ
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง สํานวนการสอบสวนคดีที่อยูใน
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายกฎหมาย
และวินัย
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่ งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจวากระทําผิดวินัย
ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือรองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือ
หนวยงานอืน่ ที่สงมา แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยั หรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา
และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย เพื่อประกอบการ
พิจารณาทางวินัย
๕) พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั รวมทั้งกรณีทไี่ มมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ ฎหมายกําหนด แลวมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจเพื่อสั่งการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม
๖) พิจารณาและตรวจเกีย่ วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยตํารวจ
แหงชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย

๕๔๔
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอ นของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๙) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตา งคดี กรณีขาราชการตํารวจ
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิ ารตามหนาที่
๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการแจงเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๑) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุมปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินยั
ตํารวจ
๑๒) ศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่ วกับคดีในสวนทีเ่ กี่ยวของ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับคดีทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๓) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัยตีความปญหาขอกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลตํารวจ
๑๔) ควบคุมพิจารณาและวินจิ ฉัยสํานวนคดีแพง ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพง กรณีที่โรงพยาบาลตํารวจเปนโจทกหรือจําเลย ตลอดจนการพิจารณาปญหา
ขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง
๑๕) ดําเนินการตามกระบวนการทางศาลปกครอง กรณีที่ถูกฟองในเหตุที่เกิดจากคําสั่ง
ทางปกครองที่ฝายกฎหมายและวินยั รับผิดชอบ และเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา กรณีหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลตํารวจถูกฟองคดีตอศาลปกครอง
๑๖) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๑๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายงบประมาณ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
ฝายงบประมาณ
๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงาน
ดานงบประมาณ

๕๔๕
๓) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของโรงพยาบาลตํารวจ ตลอดจนให
คําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของโรงพยาบาลตํารวจ
๗) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามกําหนดเวลา
๘) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
โรงพยาบาลตํารวจ ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๙) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝายการเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายการเงิน
๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๓) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจประจําเดือน
๔) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๕) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๖) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่ วของในสังกัด
๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการเกีย่ วกับ
เงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๙) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
๑๐) ดําเนินการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญปกติตามโครงการเบิกจายตรง รวมถึง
การรับรองการแสดงตนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญประจําป

๕๔๖
๑๑) ดําเนินการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร การรักษาพยาบาลของ
ผูไดรับบํานาญ ตลอดจนออกหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญที่รับ
บํานาญกับโรงพยาบาลตํารวจตามโครงการเบิกจายตรง
๑๒) ดําเนินการเกีย่ วกับโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
ระบบจายตรงผูปวยนอกและผูปวยใน
๑๓) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๔) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๖) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด
๑๗) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายฝกอบรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมวิชาการ งานฝกอบรม
และงานวิจยั ทางการแพทย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝายฝกอบรม
๒) งานการขออนุญาตใหขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจลาศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๓) งานพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจเขารับการอบรมหลักสูตรหลักของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔) งานขออนุมัติใหขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจเดินทางไปราชการ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๕) จัดทําโครงการความตองการผูมีคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ เสนอ
ขออนุมัติผูบังคับบัญชา
๖) รับและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการ การศึกษา อบรม
ในหลักสูตรตาง ๆ
๗) งานสนับสนุนการวิจยั ทางการแพทยของโรงพยาบาลตํารวจ

๕๔๗
๘) เผยแพรผลงานวิจยั ที่มีคุณคาทางวิชาการและเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
๙) งานการบริการความรูทางการแพทย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของแก
ขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๑๐) งานหองสมุดเพื่อบริการเจาหนาที่ทั้งในและนอกสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
งานรวบรวมบันทึกประวัติศาสตรและดูแลพิพิธภัณฑโรงพยาบาลตํารวจ
๑๑) งานรวบรวมความตองการการใชหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ และวัสดุหองสมุด
๑๒) งานวิเคราะห คัดเลือก และจัดหาหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ
๑๓) งานทะเบียนและสถิติของหองสมุด
๑๔) งานวิเคราะหและจัดเลขหมูห นังสือวารสารหรือสิ่งพิมพตา ง ๆ
๑๕) งานจัดทําบัตรรายการ บัตรยืม และสงคืนหนังสือหองสมุดโรงพยาบาลตํารวจ
๑๖) งานบันทึก รวบรวม จัดเก็บประวัติโรงพยาบาลตํารวจ รวมทั้งงานจัดทําและดูแล
พิพิธภัณฑโรงพยาบาลตํารวจ
๑๗) วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยที่เกี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญที่เกีย่ วกับหนาที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๘) จัดทําแผนฝกอบรม จัดฝกอบรม ประเมินติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ
๑๙) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติ และจัดปฐมนิเทศใหแกแพทยฝกหัด แพทยประจําบาน
และทันตแพทยประจําบาน ตลอดจนกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรประจําปการศึกษา
๒๐) จัดทําคําของบประมาณ และติดตามผลการใชจายงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลตํารวจ
๒๑) ดําเนินการตามนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติการดานแพทยศาสตรศึกษา
จัดฝกอบรมใหแกนักศึกษาแพทย แพทยเวชปฏิบัติ แพทยฝกหัด แพทยประจําบาน และทันตแพทยประจําบาน
ของโรงพยาบาลตํารวจ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการ
๒๒) ดําเนินการและติดตามผลการฝกอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา ใหเปนไปตาม
มาตรฐานของแพทยสภาและสถาบันการศึกษา
๒๓) รับผิดชอบงานธุรการและงานสนับสนุนการเรียนการสอนดานแพทยศาสตรศึกษา
๒๔) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๒๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๔๘
(ข) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายพัฒนา ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการทางดานการศึกษา
พัฒนาดานวิชาการ สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนเผยแพรงานวิจยั ที่มีประโยชน โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) เตรียมการจัดทํา เก็บ บํารุงรักษาเกีย่ วกับตํารา เครื่องโสตทัศนูปกรณ อุปกรณ
การสอน และเครื่องชวยฝกตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะใชไดทันตามความตองการและใหมีเพียงพอแก
ครูอาจารยที่จะใช ตลอดจนศึกษาคนควา พิจารณาปรับปรุงแกไขตํารา อุปกรณการสอน และเครือ่ งชวยฝก
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๓) ใหบริการและสนับสนุนแกหนวยงานตาง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

๕๔๙
๔) สํารวจความตองการและเสนองบประมาณเกีย่ วกับเอกสารสรรพตํารา
เครื่องโสตทัศนูปกรณ และอุปกรณในการสอน การฝกอบรมใหงานอํานวยการจัดดําเนินการเพื่อสนับสนุน
หนวยงานตาง ๆ
๕) ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ องคการเอกชน ฯลฯ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ตํารา เอกสาร วารสาร โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ ที่จะใชประกอบการเรียนการสอน
๖) จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
๗) จัดและวางระเบียบการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณและเครื่องชวยฝกใหเรียบรอย
รัดกุมเพื่อปองกันความเสียหาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานหองเก็บเครื่องโสตทัศนูปกรณและเครื่องชวยฝก
ใหพรอมที่จะใชการไดทนั ที
๘) จัดสอนและฝกอบรมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ นักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการ
อบรม ใหมีความรูและเขาใจระเบียบตาง ๆ ของการใช การขอยืม การสงคืนตํารา อุปกรณ และเครื่องฝก
ทุกชนิด
๙) พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยขอมูลทางการแพทย รวมถึงพัฒนา
ทรัพยากรหองสมุด คัดเลือกหนังสือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหองสมุดและหลั ก สูตรการเรียนการ
สอน
๑๐) จัดและวางระเบียบการใชหองสมุดตามหลักสากล
๑๑) จัดหา จัดซื้อ ขอความรวมมือ ขอรับบริจาค และแลกเปลีย่ นหนังสือใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหองสมุดและหลักสูตรการเรียนการสอน
๑๒) บริการจาย – รับหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ จัดทําบัตรสมาชิกหองสมุด รวบรวม
จัดเรียง จัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพเขาระบบ
๑๓) บริการหนังสือ จัดบริการและจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการใชหองสมุด
๑๔) แนะนําและชวยเหลือการอาน กําหนดระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการใหยืม
หนังสือและสิง่ พิมพ
๑๕) รวมในโครงการจัดทําบรรณานุกรมตาง ๆ รวมกับหองสมุดอื่น ๆ รวบรวมสถิติ
การใหบริการหองสมุด
๑๖) เชื่อมโยงโครงขายวิชาการทางสารสนเทศกับหองสมุดของคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหองสมุดใหญของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๗) บริการวารสารและสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ พิจารณาคัดเลือก จัดหาตรวจรับ
และลงทะเบียน จัดทํากฤตภาค จัดหมวดหมู ตรวจสอบและติดตามวารสารเอกสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สิ่งพิมพรัฐบาลและสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ
๑๘) กําหนดนโยบาย กรอบแนวคิดงานวิจัยของสถาบัน และประสานงานดานวิจยั

๕๕๐
๑๙) สงเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการแพทย โดยใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการ
ชวยเหลืองานคนควา วิจัยแกบุคลากรทางการแพทย
๒๐) จัดการฝกอบรมใหความรูแ กแพทย บุคลากรทางการแพทย และผูสนใจสาขา
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานคนควา วิจัย
๒๑) ดําเนินการวิจยั และหรือรวมดําเนินการวิจยั ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาคนควาและวิจยั ทั้งในและตางประเทศ
๒๒) วิเคราะหแบบงาน โครงการวิจัย และประเมินโครงการ
๒๓) วิเคราะห และพิจารณาทําคําขอและจัดสรรงบประมาณ และการเงินที่เกีย่ วของกับ
งานวิจยั
๒๔) ขอรับทุนสนับสนุนในการดําเนินงานเกีย่ วกับการคนควาและวิจัยทีจ่ ะเปน
ประโยชนตอโรงพยาบาลตํารวจ รวมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ แหลงทุน และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย
๒๕) ดําเนินการที่เกีย่ วของกับการควบคุมคุณภาพงานวิจัย
๒๖) ตรวจสอบดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาวิจัย
๒๗) กําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาระบบการศึกษา
๒๘) ใหความรวมมือในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
๒๙) วิเคราะหหนวยลงทุนและงบประมาณในการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ
สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูแ ละฟนฟูวิชาการสาขา
ตาง ๆ โดย
- ตรวจสอบพิจารณาโครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติ
- ตรวจสอบคุณสมบัติผูผานการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการศึกษาอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค
- ดําเนินการและหรือประสานผูเกี่ยวของในการผลิตตําราหรือเอกสารทางวิ ชา
การ
๓๐) ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณคาทา ง วิชาการ
และเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
๓๑) เก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคนควาและวิจยั ของวิทยาลัย
พยาบาลตํารวจ
๓๒) ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
๓๓) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ แกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๕๕๑
๓๔) รวมกับหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหบริการดานวิชาการและ
ความรูแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน
๓๕) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๓๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายพัฒนา ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหการศึกษา ฝกอบรม และ
พัฒนาวิชาการทางการแพทยแกขาราชการตํารวจและบุคลากรระดับตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ ทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) รวบรวมหลักสูตรและรายละเอียดวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
๓) สงเสริม สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย หลักสูตรการเรียนการสอนและ
การฝกอบรม ตลอดจนวิธีการดําเนินการสอนและการฝกอบรม เพื่อวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ
ดานวิชาการใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
๔) ดําเนินการประสานหนวยเกีย่ วของเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
การฝกอบรมตาง ๆ แผนการศึกษาอบรมทางการแพทยในระดับตาง ๆ ใหแกขาราชการตํารวจของ
โรงพยาบาลตํารวจ และหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
๕) อํานวยการดานการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาและอบรมของ
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจตามสายวิชาการทางการแพทยดา นตาง ๆ
๖) ควบคุมการจัดการศึกษาอบรมใหเปนไปตามหลักสูตร ตลอดจนดําเนินการ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาและอบรม
๘) ดําเนินการฝกอบรมความรูดานสาธารณสุขใหแกขาราชการตํารวจในหนวยงาน
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค
๙) ดําเนินการฝกอบรมความรูดานการบริหารจัดการใหแกขา ราชการตํารวจของ
โรงพยาบาลตํารวจ
๑๐) ดําเนินการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลตํารวจ
๑๑) จัดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกหลักสูตร
ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
๑๒) ควบคุมการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนการที่กําหนดไว

๕๕๒
๑๓) ควบคุมการจัดตารางสอน ตารางการฝกปฏิบัติการอบรมศึกษา และดูงานให
เปนไปตามหลักสูตรและแผนการที่กําหนดไว
๑๔) รวมมือประสานงาน ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ในงานอืน่ ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไข จัดหาตํารา อุปกรณทใี่ ชในการเรียนการสอน การฝกและอบรมทุกหลักสูตร
๑๕) อบรมระเบียบ วินัย มารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแกผูเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรม เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและการติดตอกับประชาชน
๑๖) ปกครองบังคับบัญชา ดูแลเรื่องการปกครองนักเรียนและดานสุ ขภาพรางกายและ
จิตใจ โดยจัดใหมีการบริหารรางกาย สันทนาการ อาหาร ที่อยูอาศัย จัดหองพยาบาล เวชภัณฑ และอุปกรณ
การรักษาพยาบาลที่จําเปนและสมควรเตรียมไว เพื่อใหผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมและขาราชการตํารวจ
ในวิทยาลัยพยาบาลตํารวจมีระเบียบวินยั และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ
๑๗) พิจารณาวางระเบียบ ขอบังคับสําหรับนักศึกษาและผูเขารับการศึกษาและฝกอบรม
ในหลักสูตรตาง ๆ โดยไมขดั ตอระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๘) ดูแลรับผิดชอบสุขลักษณะและสิ่งแวดลอมของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจทั้งภายใน
และภายนอก
๑๙) สํารวจ ดูแล สถานที่ อาคาร ครุภัณฑ สุขภัณฑ น้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟาของวิทยาลัย
พยาบาลตํารวจ
๒๐) ควบคุมบัญชี รายรับ – จายพัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชงานบาน ฯลฯ ของหอพัก
ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
๒๑) จัดทําและเสนองบประมาณการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑของหอพักสงให
งานอํานวยการดําเนินการตอไป
๒๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาฝกอบรมตาง ๆ ตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
๒๓) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบันทึกการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา และอื่น ๆ นํามาวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง
๒๔) จัดทําใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการออก
ใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองตาง ๆ ของนักศึกษาและผูเขารับการอบรม
๒๕) จัดทําทะเบียน ทําเนียบนักศึกษา และผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
ตลอดจนการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ เหลานี้ตามระเบียบของทางราชการ
๒๖) รวมมือประสานงานเกีย่ วกับการวัดผลการศึกษาและฝกอบรมกับเจาหนาที่งาน
ตาง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

๕๕๓
๒๗) อบรมระเบียบ วินัย มารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแกผูเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรม เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและการติดตอกับประชาชน
๒๘) ปกครองบังคับบัญชานักศึกษาพยาบาล นักเรียนผูชว ยพยาบาล นักเรียนพยาบาล
ภาคสนาม และผูเขารับการอบรมศึกษาตอเนื่องใหปฏิบัตติ ามระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ
๒๙) ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับที่พกั อาศัย อาหาร การดําเนินชีวติ ประจําวันของผูเขารับ
การศึกษาและฝกอบรมของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
๓๐) จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกนกั ศึกษา นักเรียน และจัดทําสมุดสุขภาพ
ประจําตัวเก็บรวบรวมไว
๓๑) รับผิดชอบและดําเนินการเกีย่ วกับสวัสดิการ ทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนนักศึกษา
นักเรียนที่ขาดแคลน เงินรางวัลตาง ๆ ตลอดจนสวัสดิการรานคาเพื่อชวยเหลือนักศึกษา นักเรียน และผูเขารับ
การอบรม
๓๒) ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย โดยจัดเจาหนาที่ดแู ลการเขา – ออกหอพัก
การเยี่ยมนักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการอบรมตลอดเวลา
๓๓) ดูแลรับผิดชอบสุขลักษณะและความสะอาดของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
๓๔) พิจารณาระเบียบ ขอบังคับสําหรับนักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๓๕) ดําเนินการควบคุม ดูแล ซอมแซมอาคาร ครุภัณฑ สุขภัณฑ สาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัยภายในบริเวณหอพักของนักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการอบรม
๓๖) จัดทําและเสนองบประมาณการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ของหอพักเสนองาน
อํานวยการเพือ่ ดําเนินการตอไป
๓๗) ดําเนินการดานสวัสดิการตาง ๆ ของนักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการอบรม
๓๘) อํานวยความสะดวกเรื่องไปรษณีย ธนาณัติ การฝากเงินของงานตาง ๆ
๓๙) ควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ
๔๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุมงานอาจารย มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายทอดวิชาการ วิจยั
สรางองคความรู บริการวิชาการแกสังคม พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษา
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยของวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพในทุกหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา แบงออกเปน
๘ ภาควิชาการ ดังนี้
(๔.๑) ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
(๔.๒) ภาควิชาหลักการพยาบาล

๕๕๔
(๔.๓) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร
(๔.๔) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร
(๔.๕) ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร
(๔.๖) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
(๔.๗) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร
(๔.๘) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
โดยปฏิบัติ หนาที่ ดังนี้
๑) ดานวิชาการ จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษาตอหลังปริญญา และหลักสูตรการอบรม
ทุกหลักสูตรทีเ่ ปดสอนในวิทยาลัยพยาบาลตํารวจโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งเปนอาจารยรว มสอน
ในภาควิชาอื่น ๆ ตลอดจนการผลิตตําราและสื่อการสอน พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหทนั สมัยตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒) ดานการวิจัย สงเสริมสนับสนุนการทําวิจยั ของอาจารยภายในภาควิชาทั้งเปนทีม
และงานวิจยั รายบุคคล ทําการวิจัยรวมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหความชวยเหลือและใหความ
รวมมือกับหนวยงานอื่นในการทําวิจัย เปนที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการวิทยานิพนธ
๓) ดานบริการวิชาการ สงเสริมสนับสนุนอาจารยและนักศึกษาใหมีสว นรวมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม โดยการจัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรวิชาชีพ เปนอาจารยรวมสอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเปนกรรมการทางวิชาการ หรือกรรมการวิชาชีพ
๔) ดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและหรือ
เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนนการดํารงรักษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) สถาบันนิติเวชวิทยา ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง

๕๕๕
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง
และเปนปจจุบนั
๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๕) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กลุมงานตรวจพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานการพัสดุ และงานสถิติ
๒) ตรวจพิสูจนบคุ คลจากศพ ชิ้นสวนของศพ และการทําภาพเชิงซอน
๓) ตรวจอายุในคนมีชีวิต
๔) ตรวจพิสูจนความเปนพอ แม ลูก
๕) ตรวจหาความพิการของรางกาย ตรวจรอยแผลเปน ตําหนิ ไฝ ปาน รอยสัก ฯลฯ
๖) เก็บรักษาของกลางที่ติดมากับศพหรือชิ้นสวนของศพ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กลุม งานตรวจเลือด ชีวเคมี และเขมาดินปน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานการพัสดุ และงานสถิติ
๒) ตรวจเลือดเพื่อประกอบการพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลและตรวจเลือดจากศพ
หรืออวัยวะอืน่ ๆ
๓) ตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดของศพ
๔) ตรวจหาสวนของน้ําอสุจิและตัวอสุจใิ นคดีเกี่ยวกับเพศและในศพ
๕) ตรวจพยานหลักฐานทางดานชีวเคมีอื่น ๆ
๖) ตรวจหาเขมาดินปนจากศพ
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กลุม งานนิติพยาธิ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานการพัสดุ และงานสถิติ

๕๕๖
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)

ตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ
ผาศพเพื่อหาสาเหตุการตายทีแ่ ทจริง
ตรวจพิสูจนชนิ้ เนื้อของอวัยวะตาง ๆ โดยวิธีจุลพยาธิวิทยา
ใหบริการฉีดยาศพปองกันการเนา
ดําเนินการสงศพไมมีญาติไปฝากไวกับมูลนิธิ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
ถายภาพที่เกี่ยวของทางการแพทย ลางฟลม และอัดขยายภาพ
จัดบริการประกอบการตรวจพิเศษตาง ๆ
จัดนิทรรศการและบริการดานเทคโนโลยีทางแพทยศาสตรศึกษา
เก็บรักษาเอกสารภาพถายทางการแพทยดว ยไมโครฟลม
เก็บของกลาง ประเภท สวนของหัวกระสุนปนและชิน้ สวนของวัตถุระเบิดที่ได

จากศพ
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศูนยรวมขาวรับแจงเหตุอุบตั ิภัย
การรักษาสภาพศพ รางกาย เพื่อการตรวจพิสูจน ปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ รักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุในเขต
สถานีตํารวจในกองบัญชาการตํารวจนครบาลและปริมณฑลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย และควบคุม
กํากับ ดูแลเจาหนาที่ของมูลนิธิที่มาชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบตั ิงานใหเปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานการพัสดุ และงานสถิติ
๒) เปนศูนยรับแจงเหตุหรืออุบัตภิ ัยที่มีผูเสียชีวติ จํานวนมาก และควบคุมสัง่ การไปยัง
รถปฏิบัติการโดยผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหนาที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓) บันทึกรายงาน การสั่งการ การปฏิบัติหนาที่ และรายงานเหตุการณพิเศษหรือ
อุบัติภัยรายแรงใหผูบังคับบัญชาทราบ
๔) รับ – สง กระจายขาว ประสานงานดวยวิทยุและเครื่องมือสื่อสารอื่นระหวาง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และแจงคําสั่งของผูบังคับบัญชาไปยังหนวยปฏิบัติ เพื่อการทํางานโดยฉับพลันทั้งใน
เวลาปกติและเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน
๕) รักษาสภาพศพ รางกาย และวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
๖) ถายภาพศพ รางกาย วัตถุพยาน และสถานทีเ่ กิดเหตุ
๗) เก็บและควบคุมการเก็บศพ
๘) สงศพเพื่อตรวจพิสูจนตามทีพ่ นักงานสอบสวนสั่งการ
๙) ปฐมพยาบาลและนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล
๑๐) สงมอบศพใหญาติหรือฝากฝงยังสุสาน

๕๕๗
๑๑) ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของรวมปฏิบัติตามความเหมาะสม
๑๒) ควบคุม ดูแล และบังคับบัญชาเจาหนาทีห่ รืออาสาสมัครที่มารวมปฏิบัติในดาน
การเก็บศพ รางกาย และวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) กลุม งานพิษวิทยา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการ งานสารบรรณ งานการพัสดุ และงานสถิติ
๒) ตรวจหาสารพิษในชีววัตถุของผูปวย
๓) ตรวจวิเคราะหหาสารพิษเพื่อพิสูจนหาสาเหตุการตาย
๔) ตรวจวิเคราะหหาสารพิษในสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุใหเกิดการเจ็บปวยหรือตาย
๕) วิเคราะหปริมาณยาในเลือดผูปวยเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล
๖) ตรวจวิเคราะหสารเสพติดในชีววัตถุของผูป วย ผูตองสงสัย และศพ
๗) ตรวจวิเคราะหแอลกอฮอลในชีววัตถุของผูปวย ผูตองสงสัย และศพ
๘) ปฏิบัติงานดานมาตรฐานการวิเคราะห
๙) ปฏิบัติงานวิจยั
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) กลุมงานกุมารเวชกรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล
และรับปรึกษาใหคําแนะนําผูป วยที่เปนเด็กนับแตแรกเกิดถึงอายุครบ ๑๓ ปเต็ม ดูแลเลี้ยงเด็กแรกคลอด
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคติดตอที่ปองกันได จัดเตรียมอาหารเสริม เตรียมนมผสม ดูแลรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
ในเวลาราชการ ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม
บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานกุมารเวชกรรมทั่วไป
๓) งานตรวจโรคผูปวยนอก
๔) งานรักษาผูปวยใน
๕) งานเด็กแรกคลอดและตรวจสุขภาพเด็กดี
๖) งานรักษาโรคภูมิแพ
๗) งานโรคของโลหิต
๘) งานตรวจและรักษาโรคโดยการฝงเข็ม
๙) งานรักษาผูปวยเด็กอาการหนัก
๑๐) งานโรคระบบทางเดินหายใจ
๑๑) งานโรคระบบประสาท
๑๒) งานโรคไต

๕๕๘
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

งานโรคติดเชื้อ
งานโรคหัวใจและการไหลเวียน
งานโรคระบบทางเดินอาหาร
งานติดตามโรค
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(จ) กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล
ผูปวยโรคทางจิตเวชและประสาทวิทยา ผูต ิดยาเสพติดและโรคพิษสุรา จัดทําทะเบียนผูปวย และติดตาม
ผลการรักษาผูปวยทางจิตเวช ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและประสาทวิทยา คนควา วิจัยปญหา
ยาเสพติด อบรมฟนฟูจิตใจ แนะนําแนวทางการศึกษาและวิชาชีพใหแกผูปวย ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ปฏิบัติงานอํานวยการและสถิติตาง ๆ ควบคุม
บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานจิตเวช
๓) งานยาเสพติด
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฉ) กลุมงานชีวเคมี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจการทํางานของรางกายและหรือ
อวัยวะตาง ๆ ตรวจวิเคราะหและหาปริมาณสารเคมีตาง ๆ ในเลือด น้ําเหลือง น้ําไขสันหลัง น้ําชองปอด
น้ําชองทอง ฯลฯ เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช
ที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ และงานสารบรรณ
๒) งานสรีรวิทยา
๓) งานจุลชีววิทยา
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) กลุมงานตา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและใหคําปรึกษาแก
ผูปวยโรคทางตา ตลอดจนคนควาและวิจยั งานดานตา ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และ

๕๕๙
พัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานวัดแวน
๓) งานกลามเนื้อเคลื่อนไหวลูกตา
๔) งานกระจกตา
๕) งานตอหิน
๖) งานประสาทรับภาพ
๗) งานประสาทจักษุ
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ซ) กลุมงานทันตกรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคฟนและเหงือก
รวมถึงกระดูกขากรรไกรและใบหนาสวนที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําปองกันรักษาทันตสุขภาพแกผูปวย อีกทั้ง
ใหความรวมมือกับสถาบันนิติเวชวิทยาในการชวยเหลือใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการชันสูตรพลิกศพ
หรือการพิสูจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานทางทันตกรรม ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทาง
การแพทย และพัฒนาความรูทางวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูใน
ความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานตรวจพิเคราะหและวินจิ ฉัยโรคในชองปาก
๓) งานศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
๔) งานบูรณะกรรม และรักษาคลองรากฟน
๕) งานทันตกรรมประดิษฐ
๖) งานทันตกรรมจัดฟน และทันตกรรมสําหรับเด็ก
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฌ) กลุมงานผูปวยนอก มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ตรวจรักษาโรคผูปวยซึ่งทางราชการสงตัวมา ผูปวยคดี รวมทั้งการเจ็บปวยเนื่องจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ตรวจรางกายเพื่อออกใบรับรองแพทย ตรวจรางกายผูสมัครเขารับราชการ ประสานงานกับฝายเทคนิคบริการ
ใหการศึกษาและอบรมแกบคุ ลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และ
จัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๕๖๐
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

งานธุรการและงานสารบรรณ
งานชันสูตรบาดแผล
งานตรวจโรค
งานบริการเปล
งานตอนรับ (ออกเวชระเบียนใหแกผูปวยที่มาตรวจหองฉุกเฉิน)
งานบริการรักษาพยาบาลผูปว ยฉุกเฉินและผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ (หองฉุกเฉิน)
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ญ) กลุมงานพยาธิวิทยา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรชิ้นเนื้อ เซลลตาง ๆ
และโลหิตเพื่อชวยในการวิเคราะหโรค ตรวจหาเชื้อโรคหรือพยาธิจากเสมหะ อุจจาระ ปสสาวะ เลือด หนอง
ฯลฯ ตรวจน้ําเหลืองเพื่อชวยในการวิเคราะหโรคหรือหาภูมิคุมกันโรค เปนสาขาของศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูทางวิชาการ
ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานโลหิตวิทยา
๓) งานภูมิคุมกันวิทยา
๔) งานปาราสิตวิทยา
๕) งานธนาคารเลือด
๖) งานพยาธิวิทยากายวิภาค
๗) งานเจาะเลือด
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฎ) กลุมงานพยาบาล มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากร
ทางดานการพยาบาล ใหการบริการทางการพยาบาลแบบองครวมตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพดวยการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่องสรางความพึงพอใจทั้งผูใชและผูใหบริการ พัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ เพื่อประกันคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตั้งแตเริม่ เขา
ปฏิบัติงานและระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง พัฒนาความรูทางวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทํา
ทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานประสาน ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ประสานงานในกลุมงานพยาบาลเกี่ยวกับ

๕๖๑

๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

- งานธุรการและงานสารบรรณ
- หนวยพัฒนาบุคลากรและคุณภาพการพยาบาล
- หนวยซักฟอก
- หนวยจายกลาง
- ตึกพักพยาบาล
งานการพยาบาลอายุรกรรมและจิตเวช
งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม
งานการพยาบาลผูปวยนอกและฉุกเฉิน
งานการพยาบาลหองผาตัด
งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม
งานการพยาบาลออรโธปดิกส เวชศาสตรฟนฟู
งานการพยาบาล ไอ.ซี.ยู. หนวยบําบัดพิเศษ
งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป ตา หู คอ จมูก
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฏ) กลุมงานเภสัชกรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการดานเภสัชกรรม
การบริการจายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวย งานบริการทางดานการจัดหา การเก็บรักษา ควบคุม การ
แจกจายเวชภัณฑที่มิใชยา งานผลิตยาและวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพยา งานวิชาการ ใหบริการขอมูลยา
ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําดานยาแกผูปวย ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทยและนักศึกษา
เภสัชศาสตร พัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูใน
ความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริการจายยาผูปวยนอก
๓) งานบริการจายยาผูปวยใน
๔) งานจัดซื้อ – จัดหายา เวชภัณฑที่มิใชยา และอุปกรณการรักษาโรค
๕) งานคลังยา เวชภัณฑที่มิใชยา และอุปกรณการรักษาโรค
๖) งานผลิตยาและวิเคราะหควบคุมมาตรฐาน
๗) งานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

๕๖๒
๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฐ) กลุมงานโภชนาการ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนบําบัดแกผูปวย ใหบริการดานอาหารแกบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ ใหการศึกษาและอบรม
แกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูทางวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารและบริการทั่วไป
๓) งานโภชนบําบัด
๔) งานโภชนศึกษา
๕) งานบริการอาหารภายใน
๖) งานบริการอาหารทั่วไป
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฑ) กลุมงานรังสีวทิ ยา มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาดวยวิธีการ
ทางรังสีวินิจฉัย (DIAGNOSTIC IMAGING) และรังสีรวมรักษา (INTERVENTIONAL RADIOLOGY)
โดยบุคลากร เครื่องมือ และวิธีการที่ไดมาตรฐานเพื่อใหไดผลการวินจิ ฉัยที่ถูกตองแมนยํา ดวยความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย เก็บรักษาฟลมและบันทึกผลการตรวจของผูใชบริการใหอยูใ นสภาพดีสามารถสืบคน
ไดอยางรวดเร็วเมื่อตองการ หรือทําสําเนาฟลมใหผูใชบริการที่ตองการนําฟลมออกนอกโรงพยาบาล ให
การศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูทางวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทํา
ทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานตรวจเอกซเรยทั่วไป (GENERAL RADIOGRAPHY)
๓) งานฉีดสารทึบรังสีเพื่อตรวจระบบทางเดินปสสาวะ (INTRAVENOUS
PYELOGRAPHY)
๔) งานตรวจดวยเครื่องสองตรวจทางรังสี (FLUOROSCOPY)
๕) งานตรวจระบบหลอดเลือดดวยเครื่องเอกซเรยดิจิตอล (ANGIOGRAPHY,
VENOGRAPHY)
๖) งานตรวจเอกซเรยเตานม (MAMMOGRAPHY)
๗) งานตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT SCAN)
๘) งานตรวจดวยเครื่องอัลตราซาวด (ULTRASONOGRAPHY)

๕๖๓
๙) งานตรวจเอกซเรยกระดูกโดยใชเครื่องเอกซเรยระบบดิจิตอล (DIGITAL
SCANOGRAM)
๑๐) งานตรวจเอกซเรยเคลื่อนที่ (PORTABLE X-RAY)
๑๑) งานรังสีรวมรักษา (INTERVENTIONAL RADIOLOGY)
๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฒ) กลุมงานวิสัญญีวิทยา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหยาระงับความรูสึกแกผูปวย
ที่รับการผาตัด ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผูปว ยที่มีปญหาทางระบบหายใจ การใชเครื่องชวยหายใจ การระงับปวด
ในผูปวยหลังผาตัดและผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ตลอดจนคนควาและวิจัยทางดานวิสัญญีวิทยา ใหการศึกษา
และอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียน
เครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารและสนับสนุน
๓) งานปฏิบัติการวิสัญญี
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ณ) กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัย
ปองกันและควบคุมโรค การสุขาภิบาลอนามัย สิ่งแวดลอม ตรวจสุขภาพใหแกขาราชการตํารวจและ
ครอบครัวทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค เผยแพร อบรม และสงเสริมบริการดานสุขศึกษาและการ
สาธารณสุขทั่วไปแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว ตํารวจ และประชาชนทั่วไป ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสถิติชีวอนามัย
๓) งานตรวจสุขภาพ
๔) งานตรวจทางสาธารณสุข สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
๕) งานปองกันและปราบปรามโรคระบาด
๖) งานคนควา วิจยั และระบาดวิทยา
๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

๕๖๔
๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ด) กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟน ฟู
สมรรถภาพผูปวยที่เกิดจากโรคหรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ เพื่อชวยใหผูปว ยนัน้ กลับคืนสภาพใกลเคียงกับปกติ
มากที่สุด ทั้งในดานสภาพรางกาย จิตใจ การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยูใ นสังคม ใหการศึกษาและ
อบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูทางวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียน
เครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานทะเบียนผูป วย
๓) งานแพทย
๔) งานกายภาพบําบัด
๕) งานกิจกรรมบําบัด
๖) งานอรรถบําบัด
๗) งานกายอุปกรณ
๘) งานนวดเพื่อการรักษา
๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ต) กลุมงานศัลยกรรม มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและให
คําปรึกษาผูปวยโรคศัลยกรรม ตลอดจนคนควาและวิจยั ทางดานศัลยกรรม ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานศัลยกรรมทั่วไป
๓) งานศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
๔) งานศัลยกรรมระบบโรคทรวงอก
๕) งานศัลยกรรมระบบโรคหัวใจและการไหลเวียนโลหิต
๖) งานศัลยกรรมชองทอง
๗) งานศัลยกรรมระบบทางเดินของปสสาวะ
๘) งานศัลยกรรมศีรษะ คอ และเตานม
๙) งานศัลยกรรมตกแตง
๑๐) งานศัลยกรรมเด็ก
๑๑) งานหองผาตัดใหญ

๕๖๕
๑๒) งานผูปวยหนัก
๑๓) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ถ) กลุมงานศูนยสงกลับและรถพยาบาล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
และลําเลียงผูป วยจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลโดยยานพาหนะทางอากาศ ทางน้ํา หรือทางบก เปนศูนยรวม
ขาวรับแจงเหตุ ขอความชวยเหลือดานการแพทย พรอมทั้งจัดแพทยพยาบาลและเจาหนาที่ ติดตามใหบริการ
ดานการแพทยแกบุคคลสําคัญ ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูทาง
วิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานพยาบาล
๓) งานสื่อสาร
๔) งานยานพาหนะ
๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ท) กลุมงานสังคมสงเคราะห มีหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห
๓ สวน กลาวคือ สวนที่ ๑ มาตรฐานการบริหาร ประกอบดวย การจัดเตรียมสถานที่สําหรับใหบริการ
ที่เปนสัดสวนเหมาะสม จัดหาคูมือ/เครื่องมือ/อุปกรณการใหบริการสังคมสงเคราะห ไดแก คูมือการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและเครือขายการใหบริการสังคมสงเคราะหที่กําหนดไวชัดเจนทั้งภาครัฐและ
เอกชน การเตรียมความพรอมดานบุคลากรผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห โดยการมีนกั สังคมสงเคราะหในการ
ปฏิบัติงาน และมีบุคลากรในกลุมงานสังคมสงเคราะหที่ผานการปฐมนิเทศเกีย่ วกับงานสังคมสงเคราะห และ
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดใหมีคําอธิบายงาน จัดทําแผนงานและ
แผนปฏิบัติซึ่งกําหนดการทํางานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งหรือบริการกองทุนสังคมสงเคราะห สวนที่ ๒
มาตรฐานงานวิชาการ ประกอบดวย การจัดทําทะเบียน/บันทึกการใหบริการสังคมสงเคราะห การจัดทํา
รายงานการนําเสนอขอมูลงานดานสังคมสงเคราะห การจัดทําวิเคราะหขอมูลงานดานสังคมสงเคราะห การ
เผยแพรวิชาการ ผลงานใหเปนประโยชนตอ สาธารณสุข รวมทั้งการวิจยั และพัฒนา สวนที่ ๓ มาตรฐาน
งานบริการ ประกอบดวย งานตรวจวินิจฉัยทางสังคม งานเฝาระวังปญหาทางสังคม งานสงเสริมและฟนฟู
สมรรถภาพ งานจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางสังคม งานสังคมสงเคราะหชุมชน และงานสวัสดิการ
สาธารณสุข ทั้งนี้ โดยยึดผูป วยเปนศูนยกลาง ไดแก ขาราชการตํารวจ ครอบครัวตํารวจ และประชาชน

๕๖๖
ใหการศึกษาและอบรมแกบคุ ลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และ
จัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสังคมสงเคราะห
๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ธ) กลุมงานสูตินรีเวชกรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษา
และใหคําปรึกษาแกผูปว ยโรคสตรี ดูแลการตั้งครรภและการคลอด วางแผนครอบครัว ความรูทางวิชาการ
ตลอดจนคนควาและวิจยั ทางดานสูตินรีเวชกรรม ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และ
พัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานสูติกรรม
๓) งานนรีเวชกรรม
๔) งานวางแผนครอบครัว
๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(น) กลุมงานหู คอ จมูก มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและให
คําปรึกษาแกผปู วยโรคทางหู คอ จมูก ตลอดจนคนควาและวิจยั งานดานหู คอ จมูก ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานหู
๓) งานจมูก
๔) งานกลองเสียงและหลอดอาหาร
๕) งานโรคภูมิแพ
๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๖๗
(บ) กลุมงานออรโธปดิกส มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและให
คําปรึกษาแกผปู วยหรือผูไดรบั บาดเจ็บ และอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูก ขอ กลามเนื้อ และประสาทสวนปลาย
ตลอดจนคนควาและวิจยั ทางดานออรโธปดิกส ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และ
พัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ป) กลุมงานอายุรกรรม มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล และรับ
ปรึกษาใหคําแนะนําผูปว ยทีม่ ีอายุตั้งแต ๑๓ ปขึ้นไปซึ่งปวยดวยโรคทางอายุรกรรม ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรูท างวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานโรคทางอายุรกรรมทั่วไป
๓) งานโรคหัวใจและการไหลเวีย น
๔) งานโรคระบบทางเดินหายใจ
๕) งานโรคผิวหนังและกามโรค
๖) งานโรคระบบทางเดินอาหาร
๗) งานโรคระบบประสาท
๘) งานโรคของโลหิต
๙) งานโรคตอมไรทอ
๑๐) งานโรคไตทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ
๑๑) งานโรคอายุรศาสตรเขตรอน
๑๒) งานโรคขอและระบบการเคลื่อนไหว
๑๓) งานมะเร็งวิทยา
๑๔) งานโรคติดเชื้อ
๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๖๘
(ผ) โรงพยาบาลดารารัศมี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจ วินิจฉัย
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพแกขาราชการตํารวจ ครอบครัวของขาราชการตํารวจ และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนทางดานงานแพทยหลวงจิตรลดา แพทยหลวงพระบรมมหาราชวัง แพทยอาสาในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย และพัฒนาความรู
ทางวิชาการ ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานการแพทย
๓) งานพยาบาล
๔) งานเภสัชกรรม
๕) งานทันตกรรม
๖) งานรังสีวิทยา
๗) งานพยาธิวิทยา
๘) งานโภชนาการ
๙) งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
๑๐) งานหองฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
๑๑) งานผูปวยนอกและงานหองผาตัด
๑๒) งานหอพักผูปว ยชายและหอพักผูปวยหญิง
๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฝ) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจ วินจิ ฉัย
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพแกขาราชการตํารวจ ครอบครัวของขาราชการตํารวจ และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนงานดานยุทธการของงานแพทยอาสามูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ
ผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห สนับสนุนงานแพทยสนาม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานเภสัชกรรม
๓) งานศัลยกรรม
๔) งานพยาบาล
๕) งานพยาธิวิทยา
๖) งานรังสีวิทยา
๗) งานอายุรกรรม

๕๖๙
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

งานทันตกรรม
งานโภชนาการ
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
งานแพทยสนาม
งานชันสูตรสาธารณสุข
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕๗๐
หมายเหตุ คําอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากงานฝายอํานวยการตาง ๆ ทีไ่ ดกําหนดไวในระเบียบนี้ ไดกําหนดไว
ในลักษณะทีเ่ ปนงานหลักการเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในรายละเอียดของงานอํานวยการตามที่
กองพัฒนาระบบตําแหนงและบริหารงานบุคคลกําหนดไว จะประกอบดวยงานตาง ๆ อันไดแก
๑) งานนําสารและพลขับ
๒) งานประชาสัมพันธ
๓) งานประวัตแิ ละบัตรขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๔) งานเกีย่ วกับยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕) งานการลา และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ
๖) งานบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๗) งานพิจารณาความชอบและงานเลื่อนอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๘) งานประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๙) งานจัดทําเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๑๐) งานสวัสดิการและการสงเคราะหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๑) งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกําลังพลใหเหมาะสมเพียงพอกับงานในความ
รับผิดชอบ
๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินยั และความผิดอยางอื่น
๑๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผูรองเรียน หรือกลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๑๔) งานจัดเก็บหนังสือคําสั่ง เอกสาร ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๑๕) งานดําเนินการวางระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหมีระเบียบและมารยาทที่ดี
๑๖) งานกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน
๑๗) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน
๑๘) งานสงตัวขาราชการตํารวจหรือพนักงานราชการในสังกัดเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอื่น
๑๙) งานติดตาม ประเมินผลการจัดฝกอบรม
๒๐) งานจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจําป ควบคุมการใชจาย
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๒๑) งานดําเนินการดานเอกสารการเบิกจายทุกประเภท
๒๒) งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือสวัสดิการการเงิน

๕๗๑
๒๓) งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จายเงินทุกประเภท
๒๔) งานเก็บรักษาและนําเงินสงกองการเงินหรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของ
๒๕) งานจัดหาและเบิกจายพัสดุ
๒๖) งานการจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
๒๗) งานควบคุม ดูแลการใช การซอม การเก็บ และบํารุงรักษาสิ่งของหลวงตาง ๆ รวมทั้ง
ยานพาหนะใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติเสมอ
๒๘) งานการจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิ านพาหนะ
๒๙) งานพัฒนาระบบและโปรแกรมประยุกตโดยการวิเคราะหงาน เพื่อออกแบบระบบและ
โปรแกรมที่เกีย่ วของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ
๓๐) งานควบคุมเครือขายและบํารุงรักษาระบบ โปรแกรม และอุปกรณคอมพิวเตอร
๓๑) งานบริการขอมูลดานยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๒) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร คําสั่ง หนังสือเวียน หรือแนวทางปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางเว็บไซต
ฯลฯ

