
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑ 

ขอ  ๑   สํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ  แบงเปนดังตอไปนี้ 
 ๑.๑ สวนราชการทีมี่ฐานะเทียบกองบัญชาการ 
  (ก)   สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ  แบงเปนดังนี ้
   (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)   งานบริการขอมูลดานยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๑๔)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
    ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    (๒)   กองยุทธศาสตร  ประกอบดวย 
    ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒) กลุมงานวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร  มีหนาที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
         ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
            ๒.๒)  ศึกษา วิเคราะห กําหนดและจัดทํายุทธศาสตรในภาพรวมของ
แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ใหสอดคลองกบันโยบายและยทุธศาสตรของชาติ  
            ๒.๓)   ศึกษา วิเคราะหแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  มากําหนดจัดทําเปนแผนกลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  และจัดทําเปนคูมือเพื่อแจกจายใหหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
            ๒.๔)   รวมเปนเจาหนาที่กําหนดตัวช้ีวัดและเจรจากับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และคูมือรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
     ๒.๕)  รวมเปนเจาหนาที่และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดเตรียมชี้แจงงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
            ๒.๖)  ประมาณการสถานการณ  พัฒนารูปแบบ  วิธีการจัดทํายุทธศาสตร 
ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเปนไป
อยางเหมาะสมถูกตอง 
     ๒.๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
              ๓)   กลุมงานแผนทางการบริหาร  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 



 ๓ 

          ๓.๒)  ประชุมสัมมนารวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดและนอกสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนของสํานักงานตํารวจแหงชาติในภาพรวม 

         ๓.๓)  ใหขอเสนอแนะแกหนวยงานในสังกดัของสํานักงานตํารวจ
แหงชาตใินการจัดทําแผนแตละดานตามยุทธศาสตร  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  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้

            ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
           ๔.๒)  ดําเนินการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  
แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนกลยุทธ  และการขับเคลื่อนคํารับรองการปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๔.๓)  ประสานงาน ติดตาม ควบคมุ และกํากับดแูลการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนกลยุทธ  และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
     ๔.๔)  รวมจัดทําและนําคูมือรายละเอียดตวัช้ีวดัตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและหรือแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  และแผนปฏบิัติราชการประจําป  เพื่อใชในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร  
          ๔.๕)  จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อใหการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ป  แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนกลยุทธ  และการขับเคลื่อนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป บรรลุตามเปาหมาย 
     ๔.๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
    ๕)   กลุมงานประเมินผลยุทธศาสตร  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
        ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
           ๕.๒)  รวบรวมขอมูล  เรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหนวย 
ตาง  ๆตามแผนปฏิบัติราชการ ๔  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติส่ังการ  เสนอ
สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อทราบหรือดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม 
 



 ๔ 

          ๕.๓)   รวบรวมขอมูล  เรงรัด  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของ 
หนวยตาง ๆ  โดยการประเมินองคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาการบริหารและแผนงานรวมที่สํานักงานตํารวจแหงชาติส่ังการ  เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อทราบ
หรือดําเนินการตามความเหมาะสม         
     ๕.๔)   ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลยุทธศาสตรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อนําไป
เสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุง เปล่ียนแปลง 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  ๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖)  กลุมงานบริหารความเสี่ยง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
          ๖.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๖.๒)  จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง  และนําเสนอผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเพื่อประกาศเปนนโยบายบริหารความเสีย่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๖.๓)  จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร  
และสนับสนนุการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามภารกจิหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ  
และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๖.๔)  จัดกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับการบริหาร
ความเสี่ยงใหกับผูบริหารและขาราชการตํารวจที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง 
                 ๖.๕)  สนับสนุนการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ
และกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิที่จําเปนตองใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
     ๖.๖)  ประมวล รวบรวมนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเปน
คูมือการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๖.๗)  แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และคณะทํางานบริหารความเสี่ยงระดับกองบัญชาการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจ



 ๕ 

แหงชาติ  เพื่อทําหนาที่ดําเนนิการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด 
     ๖.๘)  ส่ือสารทําความเขาใจเกี่ยวกบัแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหกับทกุหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได 
                     ๖.๙)  กํากับดแูลการจัดวางและปรบัปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง 
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ใหสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไดอยางตอเนื่องและ 
มีประสิทธิผล 
     ๖.๑๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัการบริหารความเสี่ยง 
              ๖.๑๑)  งานอื่น  ๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)   กองแผนงานอาชญากรรม  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวนิัย 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร  
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)   กลุมงานปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 



 ๖ 

     ๒.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ   
     ๒.๒)   รวบรวม ศึกษา และประมวลขอมูล เพื่อเปนองคความรูและ
นําไปสูการกําหนดแผนงาน โครงการและ/หรือแนวทางการปองกันอาชญากรรมใหกับหนวยงานตาง ๆ 
     ๒.๓)  ประมวลนโยบาย คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
     ๒.๔)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม 
     ๒.๕)   ติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
แนวทางหรือขอส่ังการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่วกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
     ๒.๖)   พัฒนาและสงเสริมใหมีการจดัระบบที่เปนมาตรฐานในการ
ปองกันอาชญากรรมในระดบัชุมชนตาง ๆ สถานประกอบการ  รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมเพื่อปองกันและ
ควบคุมอาชญากรรม  
     ๒.๗)   พิจารณา ใหคาํปรึกษา แนะนํา  รวมทั้งสนับสนุนหนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติเกีย่วกบัระบบและมาตรฐานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
     ๒.๘)   ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๒.๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)   กลุมงานปองกนัอาชญากรรมพิเศษ  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดใหเปนอาชญากรรมพิเศษ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๓.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)   รวบรวม ศึกษา และประมวลขอมูล เพื่อเปนองคความรูและ
นําไปสูการกําหนดแผนงาน โครงการและ/หรือแนวทางการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษใหกับ
หนวยงานตาง ๆ 
     ๓.๓)  ประมวลนโยบาย คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
     ๓.๔)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพิเศษ 
     ๓.๕)   ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
แนวทางหรือขอส่ังการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่วกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
     ๓.๖)   พัฒนาและสงเสริมใหมีการจดัระบบที่เปนมาตรฐานในการ
ปองกันและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ   



 ๗ 

     ๓.๗)   พิจารณา ใหคาํปรึกษา แนะนํา  รวมทั้งสนับสนุนใหกบัหนวยงาน
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติเกีย่วกบัระบบและมาตรฐานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
     ๓.๘)   ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๓.๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)   กลุมงานการมสีวนรวมของประชาชน  มหีนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานการมีสวนรวมของประชาชน  งานกิจกรรมการชุมชน มวลชนสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๔.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ   
     ๔.๒)   สงเสริมใหการสนับสนุนหนวยปฏิบัติในการแสวงหาความรวมมือ
จากภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมตํารวจ  เฉพาะงานชุมชน มวลชนสัมพันธ  ตํารวจชุมชน และ
อาสาสมัครตาง ๆ เพื่อสงเสริมงานปองกันและควบคุมอาชญากรรม 
     ๔.๓) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
แนวทางหรือขอส่ังการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่วกับการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน 
     ๔.๔)   ดําเนินการพัฒนา สงเสริมหรือกําหนดแผนงาน โครงการ 
มาตรการ แนวทาง หรือขอส่ังการตาง ๆ ของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  ในการดําเนินงานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชน องคกร ในรูปแบบอาสาสมัครตาง ๆ เครือขายชุมชนในลักษณะแนวรวม การมสีวนรวม 
ขององคกร และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน   
     ๔.๕)   พิจารณา ใหคาํปรึกษา แนะนําหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ทองถ่ินและองคกรในกจิการตาํรวจ 
     ๔.๖)   ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๔.๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)   กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบั
การวิเคราะหและประเมินผลงานฝายอํานวยการ  งานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  งานปองกัน
อาชญากรรมพิเศษ  งานการมีสวนรวมของประชาชน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ   
     ๕.๒)   รวบรวมขอมลู เรงรัด ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติของหนวย
ตาง ๆ ตามแผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  
และแผนงานดานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติส่ังการไปเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเพื่อทราบหรือดําเนนิการตอไปตามความเหมาะสม 
     ๕.๓)   ศึกษา วเิคราะห และประเมนิผลแผนงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม  แผนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  และแผนงานดานชุมชนและมวลชน



 ๘ 

สัมพันธ  เพื่อนําไปเสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบัน
ตลอดเวลา 
     ๕.๔)   รับผิดชอบดําเนินการตามตวัช้ีวัดหลักของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
     ๕.๕)   รวบรวมจดัทํารายงานการดําเนินการของกองบังคับการในรอบป   
     ๕.๖)   พิจารณา ใหคาํปรึกษา แนะนํา  รวมทั้งสนับสนุนใหกบัหนวยงาน
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติเกีย่วกบัการติดตามประเมินผลการปฏิบัติในงานดานการปองกนั
อาชญากรรม 
     ๕.๗)   ประสานการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๕.๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)  กองแผนงานกิจการพิเศษ  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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๙ 

    ๒)   กลุมงานกิจการพิเศษ  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผน
และยุทธศาสตรดานกิจการพเิศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้
     ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานรกัษาความปลอดภยับุคคลและสถานที่
สําคัญ  งานขอรับการสนับสนุนการโดดรม  และงานอื่นที่เกี่ยวของ 
     ๒.๓)  ประมวลนโยบาย คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกจิการพิเศษ 
     ๒.๔)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานกิจการพิเศษ 
     ๒.๕)  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานงานกิจการพิเศษ 
     ๒.๖)  ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานในสังกดัเกีย่วกับระบบและ
มาตรฐานการจัดการดานงานกิจการพิเศษ 
     ๒.๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)  กลุมงานความมั่นคง  มหีนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผน
และยุทธศาสตรดานความมั่นคง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๓.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานปญหาความไมสงบ  งานชายแดน   
งานการขาว  งานเกีย่วกับการเดินขบวน  การชุมนุม  การประทวง  การรักษาความสงบเรียบรอยในการ
เลือกตั้ง  งานตอตานการกอการราย  งานเกี่ยวกับคนรายขามชาติและคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย   
การประสานงานกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ศูนยรักษาความปลอดภยัแหงชาติ  สํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ  และสํานักขาวกรองแหงชาติ  และงานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
     ๓.๓)  ประมวลนโยบาย คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรายงาน
ขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
     ๓.๔)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนงานดานความมัน่คง 
     ๓.๕)  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานความมั่นคง 
     ๓.๖)  ใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานในสังกดัเกีย่วกับระบบและ
มาตรฐานการจัดการดานความมั่นคง 
     ๓.๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)  กลุมงานจราจร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานยุทธศาสตรดานการจราจร  และจดัใหมีระบบการตรวจสอบ
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 วเิคราะห และจัดทํายทุธศาสตร นโยบาย แผนงาน และ
โครงการดานความปลอดภยัจากการจราจร                                            
     ๔.๕)  ประสานการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
มาตรการ และแนวทางดานการพัฒนาระบบการจราจรและความปลอดภัยจากการจราจร 
     ๔.๖)  เสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การจราจร 
     ๔.๗)  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการจราจร 
     ๔.๘)  เสนอแนะแนวทางและมาตรการดานความปลอดภัยจากการจราจร 
     ๔.๙)  รวบรวมขอเทจ็จริงและจัดทาํขอเสนอใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติพจิารณาสั่งการ ตามอํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
     ๔.๑๐)  พัฒนาสื่อและวัสดุ อุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดาน 
ความปลอดภยัจากการจราจร 
     ๔.๑๑)  งานเลขานุการการประชุมพิจารณาแกไขปญหาเกี่ยวกับ 
ความปลอดภยัจากการจราจร 
     ๔.๑๒)  จัดการประชุม รวมประชุมแบบบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     ๔.๑๓)  การพัฒนาระบบการศึกษา อบรมเกี่ยวกับการจราจร ใหสอดคลอง
กับสถานการณและสภาพความเปนจริง 
     ๔.๑๔)  การใหคําปรึกษาแกหนวยงานในสังกดัเกีย่วกับการพฒันา
ระบบงานจราจรและความปลอดภัยจากการจราจร 
     ๔.๑๕)  จัดใหมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจาหนาที่จราจรและสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชพีการจราจร 
     ๔.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)  กลุมงานบริการประชาชน  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอ
ความเหน็  เพือ่ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนงานยุทธศาสตรดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
และส่ิงแวดลอม  และสงเสริมการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานในวิชาชีพการบริการสังคมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
     ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๕.๒)  ศึกษา วเิคราะห และจัดทํายทุธศาสตร นโยบาย แผนงาน และ
โครงการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัและสิ่งแวดลอม 



 ๑๑ 

     ๕.๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการดานการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และส่ิงแวดลอม  
     ๕.๔)  เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทําและพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่ิงแวดลอม 
     ๕.๕)  ประสานการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
มาตรการ  และแนวทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั และส่ิงแวดลอม 
     ๕.๖)  ศึกษาและจัดทําระบบขอมูลสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม 
     ๕.๗)  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการบริการสังคม 
     ๕.๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖)  กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบั
การเรงรัด ติดตาม วิเคราะห และประเมนิผลการปฏิบัติของกลุมงานตาง ๆ ตามแผนยทุธศาสตร  แผนงานรวม 
และแผนพฒันาการบริหาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๖.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๖.๒)  รวบรวมขอมลู เรงรัด ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติของ 
กลุมงานกิจการพิเศษ  กลุมงานความมั่นคง  กลุมงานจราจร  กลุมงานบริการประชาชน  ตามแผนยทุธศาสตร 
แผนงานรวม  และแผนพฒันาการบริหาร ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติส่ังการ  เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อทราบหรือดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม 
       ๖.๓)  ศึกษา วเิคราะห และประเมนิผลแผนยุทธศาสตร แผนงานรวม 
และแผนพฒันาการบริหาร ของกลุมงานกิจการพิเศษ  กลุมงานความมั่นคง  กลุมงานจราจร  กลุมงานบรกิาร
ประชาชน  เพือ่นําไปเสนอแนะผูบังคับบัญชาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
     ๖.๔)  จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
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 รับผิดชอบเกี่ยวกับการพฒันาระบบบรหิารการ
วิจัย เสริมสรางปจจัยที่เกื้อกลูงานวิจยั  เพือ่วางแผนพัฒนาระบบงานของสํานักงานตาํรวจแหงชาตแิละเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานวิจัย 
     ๒.๓)  ประสานงานวจิัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองคกรอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวจิัยและ
พัฒนาการปฏบิัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๔)  ทุนวิจยั รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาและประชาสัมพนัธแหลง
เงินทุนเพื่อการวิจัย ใหความชวยเหลือสนับสนุนแกหนวยงานหรือนักวิจัยของสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                          ๓)  กลุมงานวิจัยและประเมินผล ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  ดําเนินการวิจยั  เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธวิธีตํารวจ 
ดานการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๓.๓)  ดําเนินการวิจยั คนควา แนะนําอาวุธและอปุกรณที่เหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีต่ํารวจ 
     ๓.๔)  ศึกษา วเิคราะห และประเมนิผลการปฏิบัติของหนวย  เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  



 ๑๓ 

     ๓.๕)  จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๓.๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            ๔)  กลุมงานวิจัยและประเมินผล  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

   ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)   ดําเนินการวิจยั  เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบดานการบริหารเพื่อ
บริการสังคมของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  
     ๔.๓)  ศึกษา วเิคราะห และประเมนิผลการปฏิบัติของหนวย  เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาดานการบริหารภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๔.๔)  จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๔.๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            ๕)  กลุมงานวิจัยและประเมินผล  ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
      ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
                               ๕.๒) ดําเนินการวิจยั  เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบการปฏิบัติงานดาน 
ความมั่นคงของชาติและกจิการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ                                         
     ๕.๓)  ศึกษา วเิคราะห และประเมนิผลการปฏิบัติของหนวย  เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานความมั่นคงของชาติและกจิการพิเศษ 
     ๕.๔)  จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๕.๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 ๑๔ 

                (ข)   สํานักงานสงกาํลังบํารงุ  แบงเปนดังนี ้
                        (๑)   กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายธุรการและกําลังพล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  
งานกําลังพล  งานฝกอบรม  งานคดีและวินยั  งานการเงินและพัสดุ  และงานงบประมาณ  โดยปฏิบตัิหนาที่  
ดังนี ้
     ๑.๑)   งานธุรการและสารบรรณ  
     ๑.๒)   เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบงัคับการอํานวยการหรือ
สํานักงานสงกาํลังบํารุงจัดใหมีการประชมุขึ้น  เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม 
     ๑.๓)   รวบรวม จดัเกบ็รักษา  หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง ราชกิจจานเุบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
     ๑.๔)   จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัย
สถานที่ราชการของกองบังคับการอํานวยการและสํานักงานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๕)   ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของกองบังคับการอํานวยการ 
ใหเปนไปตามระเบียบทีว่างไว 
     ๑.๖)   จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกจิกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
     ๑.๗)   เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคบัเกี่ยวกับตวับคุคล  
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองบังคับการอํานวยการ  ตลอดจนจัดการเกีย่วกับการเสนอแนะและ
จัดทําโครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ 
     ๑.๘)   จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง  เพื่อใชในการพิจารณาปรบัปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 
     ๑.๙)   จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง  ตลอดจนการกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนง
ตาง ๆ 
     ๑.๑๐)   จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของ 
กองบังคับการอํานวยการ   
     ๑.๑๑)   จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจและลกูจาง  
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 
     ๑.๑๒)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยที่
รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอตัรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลกูจาง 
 



 ๑๕ 

ใหถูกตองตามความเปนจริง  กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ 
การขอแปลงอัตรา 
     ๑.๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกาํลังบํารุง 
     ๑.๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน  การรับสมัครบุคคลภายนอก 
เขารับราชการในสังกัดสํานกังานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ
ตํารวจ 
     ๑.๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
สงกําลังบํารุงสํารองราชการ 
     ๑.๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และ 
การใหออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั 
     ๑.๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
     ๑.๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับภาคเอกชนหรือหนวยราชการอื่นจางตํารวจ 
ไปรักษาการณ 
     ๑.๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
     ๑.๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่ม
คาจาง  การขอเงินเพิ่มพเิศษตาง ๆ  การขอเลื่อนยศ  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมาย
แสดงเกยีรติคุณตาง ๆ  
     ๑.๒๒)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกดัสํานักงานสงกําลังบํารุงประจําเดือน 
     ๑.๒๓)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จ
ความชอบประจําป  และเกบ็สถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาต ิ
     ๑.๒๔)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗  
และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติ
ความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิม่เติม  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่กีย่วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบงัคับการ
อํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานที่เกี่ยวของ   
 
 



 ๑๖ 

     ๑.๒๕)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภท 
ตาง ๆ และบัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญ 
ในสังกัดสํานกังานสงกําลังบํารุง  
     ๑.๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ
และลูกจางทีจ่ะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งจดัการเกีย่วกับการขอบําเหนจ็บํานาญ การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
     ๑.๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออก
ประทวนยศ และการเรียกคนื 
     ๑.๒๘)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือ
ยายเขามาใหมใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
     ๑.๒๙)  งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๓๐)  จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแก
ครอบครัวขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน 
     ๑.๓๑)  จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดาน
การศึกษา ไดแก  การจัดหาทนุการศึกษา  และจัดสถานศกึษา  เปนตน 
     ๑.๓๒)  จดัหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
     ๑.๓๓)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน การกูเงิน
กองกลางอุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย  หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห  เพือ่เสนอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๑.๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการ
ตํารวจทุกหนวยงานในสังกดั 
     ๑.๓๕)  จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
     ๑.๓๖)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
     ๑.๓๗)  การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน 
     ๑.๓๘)  งานใดที่มิไดกาํหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่องหนวยงานใด 
ไวเปนการเฉพาะ  หรืองานที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน  ใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
ส่ังการ 
 



 ๑๗ 

     ๑.๓๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง  
เงินหมวดคาตอบแทน เงินรางวัล และเงนิอ่ืน ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกี่ยวของ
ในสังกัด 
     ๑.๔๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอก
งบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทกุประเภทของกองบังคับการอํานวยการ 
     ๑.๔๑)   การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ 
ทุกประเภทของสํานักงานสงกําลังบํารุง  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย 
     ๑.๔๒)  จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงนิอื่น ๆ  
รวมทั้งการรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
     ๑.๔๓)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท  
     ๑.๔๔)  จัดทํางบเดือน และรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ
     ๑.๔๕)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
     ๑.๔๖)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
     ๑.๔๗)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหงานงบประมาณทราบ
ตามกําหนดเวลา 
     ๑.๔๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุม  
และดําเนินการเกี่ยวกับเงนิเบิกเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงิน
และใบโอนบญัชี 
     ๑.๔๙)  ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบกิจาย
บําเหน็จบํานาญ 
     ๑.๕๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ  
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานกังานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๕๑)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิต
ในการชวยเหลือเจาหนาที่ตาํรวจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
     ๑.๕๒)  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบ
บริหารการเงนิการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) 
     ๑.๕๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  
และการแจงรายการหกัภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจาง 
     ๑.๕๔)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 
คําส่ังที่เกี่ยวของกับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
 



 ๑๘ 

     ๑.๕๕)  งานจัดหาพัสดุที่ใชในกองบังคับการอํานวยการและสํานักงาน 
สงกําลังบํารุง  
     ๑.๕๖)  การดําเนนิการเกี่ยวกับการเบกิจายตรงใหแกกองบัญชาการและ
หนวยงานในสังกัด 
     ๑.๕๗)  งานตรวจรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาํปตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
     ๑.๕๘)  งานตรวจสอบบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ในการรับสงงาน 
ในหนาที่ราชการของกองบัญชาการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๑.๕๙)  สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของ
กองบัญชาการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และลงขอมูลแจกจายในระบบ  
     ๑.๖๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม 
ประเมินผลงานดานงบประมาณ 
     ๑.๖๑)  จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบังคับการ
อํานวยการ  ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนาํงานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกดั 
     ๑.๖๒)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
ผลผลิต กิจกรรม ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานกังานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น  
     ๑.๖๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณ 
ในระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) 
     ๑.๖๔)  งานจัดทํางบประมาณเหลือจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๑.๖๕)  งานจัดทํางบประมาณดานการสงกําลังบํารุง ควบคุม และ
ตรวจสอบสถานภาพของหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และหนวยงานตาง ๆ  
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๑.๖๖)  งานที่ทําความตกลงกับสํานกังบประมาณ  กรณีขอเพิ่ม – ลด
งบประมาณหรือจํานวนในการจัดหาใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๑.๖๗)  งานพิจารณารายละเอียดวงเงนิและคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป งบลงทุนของกองบังคับการ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานกังานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๑.๖๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๖๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๑๙ 

    ๒)   ฝายยุทธศาสตร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  และ
แผนงาน โครงการ ของกองบังคับการและสํานักงานสงกาํลังบํารุง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๒.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร 
วางแผน จัดทําโครงการ  ตลอดจนควบคุมกํากับดแูลแผนการสงกําลังบํารุงดานพลาธิการ 
     ๒.๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร 
วางแผน จัดทําโครงการ  ตลอดจนควบคุมกํากับดแูลแผนการสงกําลังบํารุงดานโยธาธิการ 
     ๒.๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร 
วางแผน จัดทําโครงการ  ตลอดจนควบคุมกํากับดแูลแผนการสงกําลังบํารุงดานสรรพาวุธ 
     ๒.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร 
วางแผน จัดทําโครงการ  ตลอดจนควบคุมกํากับดแูลแผนการสงกําลังบํารุงในภาพรวมของสํานักงาน 
สงกําลังบํารุงและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๖)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสงกาํลังบํารุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ  
     ๒.๗)  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
     ๒.๘)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงาน
บริหารกิจการตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น ๆ 
     ๒.๙)  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติราชการใหกบัเจาหนาทีต่ํารวจ 
ฝายตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง  รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน
ของกองบังคับการและสํานักงานสงกําลังบํารุง 
     ๒.๑๐)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของ
โครงการตาง ๆ ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานสงกําลังบํารุง 
     ๒.๑๑)  ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบยีบที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกาํหนด 
     ๒.๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๒.๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)   ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณ และมาตรฐานพัสดุ  มีหนาที่และ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณ  การใชงบประมาณดานสงกาํลังบํารุง  และ
วิเคราะหและควบคุมงบประมาณ ของหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
 



 ๒๐ 

     ๓.๑)  งานธุรการและสารบรรณ  
     ๓.๒)  งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยปฏิบัติการพื้นที่  
     ๓.๓)  งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยปฏิบัติการเฉพาะทาง 
     ๓.๔)  งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยเทคนิคสนับสนุนและพิเศษ  
     ๓.๕)  งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๖)  งานกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณดานสงกําลังบาํรุงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๗)  งานขอเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ดานสงกําลังบาํรุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๘)  งานรวบรวมเอกสารและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๙)  งานจัดทําขอมลูประกอบการอธิบายเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      ๓.๑๐)  งานรวบรวมเอกสารและจัดทําคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๑๑)  งานจัดทําขอมลูประกอบการอธิบายเอกสารคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๑๒)  งานจัดทําวิเคราะหกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณโครงการ
พิเศษ ดานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๑๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๓.๑๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)  ฝายนิติการ  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสาร
และรางสัญญา  การคํานวณคาปรับ  การบอกเลิกสัญญา  การงดหรือลดคาปรับ  การเปลี่ยนแปลงรปูแบบ
รายการ  การแกไขสัญญาที่อยูในอํานาจกองบัญชาการ อํานาจของสํานกังานตํารวจแหงชาติ และเหนืออํานาจ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ดําเนินการฟองรองและตดิตามผลการดําเนินการในคดีปกครองและคดีแพง  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้    
 



 ๒๑ 

     ๔.๑)  งานธุรการและสารบรรณ 
     ๔.๒)  การตรวจรางสัญญา  การคํานวณคาปรับ  การบอกเลิกสญัญา  
งดหรือลดคาปรับ เปลี่ยนรายการในสัญญา การแกไขสัญญาที่อยูในอํานาจของกองบัญชาการ อํานาจของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และเหนืออํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๔.๓)  การเรงรัดใหดาํเนินการตามสัญญา 
     ๔.๔)  การจัดทําบัญชีและแจงรายชื่อผูทิ้งงาน  
     ๔.๕)  งานดําเนนิการฟองรองหรือแกตางคดี และติดตามผลการ
ดําเนินการในคดีความของสํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัด  โดยประสานพนกังานอัยการ 
ตามกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 
     ๔.๖)  งานดําเนนิการฟองรองหรือแกตางคดแีละติดตามผลการ
ดําเนินการในคดีความของสํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัด  โดยประสานพนกังานอัยการ 
ตามกระบวนการพิจารณาคดีแพงและคดลีมละลาย 
     ๔.๗)  งานสืบหาหลกัทรัพยของจําเลย  
     ๔.๘)  งานเกีย่วกับกฎหมายวาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความแพง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นติิกรรม สัญญา และขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงินและ
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  
     ๔.๙)  พิจารณาขอหารือ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
หรือคําส่ังที่เกี่ยวของกับคดปีกครอง  
     ๔.๑๐)  พิจารณาขอหารือ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
หรือคําส่ังที่เกี่ยวของกับคดีแพงและคดีลมละลาย 
     ๔.๑๑)  พิจารณาขอหารือขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  
หรือคําส่ังที่เกี่ยวกับระเบยีบการบริหารงานพัสด ุ
     ๔.๑๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับความผิดทางวินยั และความผิดอยางอื่น  
     ๔.๑๓)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับกรณมีีผูรองเรียน หรือกลาวโทษขาราชการ
ตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางประจําในกองบังคับการ 
     ๔.๑๔)  งานจัดเก็บหนงัสือ คําส่ัง เอกสาร ขอบังคับที่เกี่ยวของกบั 
การลงโทษและความผิดของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําในกองบังคับการ 
     ๔.๑๕)  งานดําเนนิการวางระเบยีบ คําส่ัง ขอบังคับเกี่ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําใหมีระเบียบและมารยาทที่ด ี
     ๔.๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๔.๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๒๒ 

                                     ๕)  ฝายพฒันาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานบริหารฐานขอมูลพัสดุ  งานกําหนดกรอบอัตราพัสดุ  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยปฏบิัติหนาที่  
ดังนี ้
     ๕.๑)  งานธุรการและสารบรรณ  
     ๕.๒)  รับผิดชอบการบริหารระบบคอมพิวเตอร  และระบบเครอืขาย
คอมพิวเตอร 
     ๕.๓)  ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย  และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
     ๕.๔)   ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
     ๕.๕)   รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย  และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
     ๕.๖)  รับผิดชอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย คอมพวิเตอรลูกขาย ระบบบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร  รวมถึงการบํารุงรักษาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
     ๕.๗)  วางแผนและดาํเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
     ๕.๘)  ควบคุมดูแลการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูลพัสดุทั้งหมด 
     ๕.๙)  รับผิดชอบการทําระบบสํารองขอมูล  และระบบการกูคนืขอมูล 
ในระบบจัดการฐานขอมูล  
     ๕.๑๐)  ดูแลระบบจดัการฐานขอมูล  รวมถึงการจดัระดับการเขาถึงขอมูล
ตามนโยบายของสํานักงานสงกําลังบํารุง 
     ๕.๑๑)  บํารุงรักษา  รักษาความปลอดภัย  และความถูกตองของระบบ
จัดการฐานขอมูลพัสดุ  
     ๕.๑๒)  ตรวจสอบขอมูลจากระบบฐานขอมูลพัสดุตามคําส่ังจาก
ผูบังคับบัญชา 
     ๕.๑๓)  ติดตั้งซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลพัสดุ  และอุปกรณ
ซอฟตแวรที่เกีย่วของกับการจัดการและการใชงานฐานขอมูลพัสดุ  รวมถึงการแกไขปญหา การบํารุงรักษา 
และการเพิ่มประสิทธิภาพ   
     ๕.๑๔)  วางแผนและดาํเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดการฐานขอมูลพัสดุ และอุปกรณซอฟตแวรที่เกีย่วของ 
     ๕.๑๕)  เผยแพรความรูดานสารสนเทศคอมพิวเตอร 



 ๒๓ 

     ๕.๑๖)  กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมความรูดานสารสนเทศ
คอมพิวเตอร 
     ๕.๑๗)  ประสานงานและดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม สัมมนา  
และดูงาน 
     ๕.๑๘)  จัดทําเอกสารเผยแพรความรูดานสารสนเทศคอมพิวเตอร และคูมือ
การฝกอบรม 
     ๕.๑๙)  ใหบริการตอบปญหาแกผูใช 
     ๕.๒๐)  ใหบริการตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตน 
     ๕.๒๑)  ประสานงานกบัผูที่รับผิดชอบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะทางที่เกิด
ขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรใหกับผูใช 
     ๕.๒๒)  งานกําหนดกรอบอัตราพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ  
     ๕.๒๓)  งานบริหารฐานขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง  
     ๕.๒๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๕.๒๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
       ๖)   ฝายวชิาการและฝกอบรมดานสงกําลงับํารงุ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวชิาการ งานวจิยัและพฒันา  ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ  งานฝกอบรมดานสงกําลังบํารุง  และ
การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะพัสดุ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้

  ๖.๑)  งานธุรการและสารบรรณ  
     ๖.๒)  งานวิทยากรใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือดานการสงกาํลังบํารุง 
     ๖.๓)  งานรวบรวม เผยแพรความรู จัดทําตําราและเอกสารทางวชิาการ
ดานการสงกําลังบํารุง 
     ๖.๔)  การทําวิจยัและเผยแพรผลงานวิจยัดานสงกาํลังบํารุง 
     ๖.๕)  งานปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน 
งานสงกําลังบํารุง   
     ๖.๖)  งานสงเสริมโครงการกิจกรรมภาควิชาการดานสงกําลังบาํรุง   
เพื่อเพิ่มพูนทกัษะการทํางานและสมรรถภาพของบุคลากร  
     ๖.๗)  งานจัดทําหลักสูตรฝกอบรมดานการสงกําลังบํารุง  และดําเนินการ
ฝกอบรมแกบคุลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๖.๘)  ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานสง
กําลังบํารุง  



 ๒๔ 

     ๖.๙)  งานบริหาร รวบรวมสารบบคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทกุประเภท
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๖.๑๐)  งานพัฒนา ปรับปรุง แกไขคณุลักษณะเฉพาะพัสดุของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  งานคุณลักษณะเฉพาะกลางวัสดุ ครุภณัฑ ยานพาหนะ อาวุธยุทธภณัฑทุกประเภทของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๖.๑๑)  งานเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะพัสดุ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๖.๑๒)   ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๖.๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)   กองพลาธิการ  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 



 ๒๕ 

     ๑.๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  ฝายพลาธิการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุตาง ๆ 
ของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ยกเวนประเภทที่ดินสิ่งกอสรางและประเภทสรรพาวุธ  รวมทั้ง 
การจางเหมาบริการและการจางที่ปรึกษาทีเ่กี่ยวของ  งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพสัดุของกองพลาธิการ 
งานจําหนายพสัดุของกองพลาธิการและหนวยที่เกีย่วของ  และงานตรวจสอบสถานภาพพัสดุของ 
กองพลาธิการและหนวยที่เกีย่วของ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๒.๑)  งานธุรการและสารบรรณ 
     ๒.๒)  การจัดหาครภุณัฑยานพาหนะ  ใหเปนไปตามกระบวนการ
ขั้นตอนตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ และคําส่ังที่เกี่ยวของ 
     ๒.๓)  การดําเนนิการจัดหาครุภณัฑสํานักงานและระบบสารสนเทศ   
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๔)  ดําเนินการจัดหาครุภัณฑอ่ืน ๆ และการจางที่ปรึกษา  ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๕)  ดําเนินการจัดหาวัสดยุานพาหนะ วัสดุสํานกังาน และแบบพิมพ  
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๖)  ดําเนินการจัดหาวัสดุอาภรณภณัฑ และวสัดุอ่ืน ๆ ใหเปนไปตาม
กระบวนการขัน้ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๗)  ดําเนินการจัดหารถยนตเชา และบริหารสัญญาเชารถยนต  
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๘)  การดําเนนิการจัดหาครุภณัฑ  ใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอน
ตามที่กฎหมาย ระเบยีบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๙)  การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณหรือจํานวนความ
ตองการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใชจัดหา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา 
     ๒.๑๐)  การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา 
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจดัหา 
     ๒.๑๑)  การดําเนนิการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ  
และการพจิารณาตรวจสอบและมีความเหน็ประกอบการดําเนินการ  ไดแก  การเสนอขอรับความเห็นชอบ 
ในการดําเนินการจัดหาพัสด ุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  การจัดทําประกาศและเอกสาร
ประกอบการจดัหาพัสดุ  การแจงผูประกอบการและหนวยงานที่เกีย่วของ  การตรวจสอบการพิจารณาผล 
การจัดหา  การเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ  การทําสัญญาหรือขอตกลง  การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุ  
การเสนอผลการตรวจรับพัสดุ  การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงนิ  รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจดัหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ  จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสัญญา 



 ๒๖ 

     ๒.๑๒)  การกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป  และการขยายเวลาเบิกจายเงนิ
งบประมาณในรายการจดัหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ 
     ๒.๑๓)  การดําเนนิการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ 
     ๒.๑๔)  การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพสัดุ  และการรายงานผล
การจัดหาพัสดทุี่อยูในความรบัผิดชอบ 
     ๒.๑๕)  การพิจารณาตรวจสอบงานจดัหาพัสดุทีห่นวยตาง ๆ นําเสนอตอ 
ผูบังคับบัญชา 
     ๒.๑๖)  การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจดัหาพัสดุ
ที่อยูในความรบัผิดชอบ 
     ๒.๑๗)  การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการจัดหาพัสดทุี่อยู 
ในความรับผิดชอบ 
     ๒.๑๘)   การรวบรวมคณุลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกีย่วของกบัการ
จัดหาพัสดุ  และการจัดทําสารบบคุณลักษณะเฉพาะของกองพลาธิการ 
                                           ๒.๑๙)  การดําเนนิการที่เกี่ยวของกับการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเฉพาะในสวนของกองพลาธิการ 
     ๒.๒๐)  การแจงเวียนหนังสือ คําส่ัง ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับงานคณุลักษณะ
เฉพาะของฝายใหกับหนวยทีเ่กี่ยวของ 
     ๒.๒๑)  การรวบรวมรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และการจดัทําสารบบ 
ในสวนของกองพลาธิการ 
     ๒.๒๒) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคณุลักษณะเฉพาะและ
การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะที่อยูในความรบัผิดชอบ 
     ๒.๒๓)  การพิจารณาตรวจสอบการดาํเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปของ
หนวยที่เกี่ยวของ  
     ๒.๒๔)  การพิจารณามคีวามเหน็และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจําปของหนวยที่เกีย่วของ 
     ๒.๒๕)  การดําเนนิการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสถานภาพพัสดุ
ประจําปเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     ๒.๒๖)  การตรวจสอบรายงานการสงมอบหนาที่ราชการเฉพาะในสวน
บัญชีครุภัณฑของหนวยที่เกีย่วของ 
     ๒.๒๗)  การจัดการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เฉพาะ
ในสวนงานทีอ่ยูในความรับผิดชอบ 



 ๒๗ 

                                           ๒.๒๘)  การตรวจสอบและพิจารณามคีวามเหน็เกีย่วกับการตรวจสอบพัสดุ
ที่เห็นควรจําหนายของหนวยที่เกี่ยวของ  
     ๒.๒๙)  การตรวจสอบและพิจารณามคีวามเหน็เกีย่วกับวิธีการดําเนินการ
จําหนายพัสดขุองหนวยที่เกีย่วของ 
     ๒.๓๐)   การดําเนนิการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของวิธีการจําหนาย
พัสดุ  และการพิจารณาตรวจสอบและความเห็นประกอบการดําเนนิการ  ไดแก  การขออนุมัติจําหนายพัสดุ
โดยวิธีการตามระเบียบ  การตรวจสอบรายการ ปริมาณ วงเงินการจําหนายพัสด ุ การกําหนดรายละเอียด
เงื่อนไขประกอบการจําหนายพัสดุ  การทําสัญญาหรือขอตกลงการจําหนาย  รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจาํหนายพัสดุทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสญัญา 
     ๒.๓๑)   รายงานผลการจําหนายพัสดุใหกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
     ๒.๓๒) การติดตามผลการเรียกเงนิชดใช  และรายงานผลการชดใชเงิน 
คาพัสดุที่ไดรับความเสียหายสูญหายใหกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  
     ๒.๓๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                  ๓)   ฝายพลาธิการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ   
งานรับบริจาค  งานบัญชีคุมคลัง  งานคลัง  งานควบคุม  งานแจกจาย  งานเก็บรักษา  งานบํารุงรักษาพัสดุ   
และงานสนับสนุนภารกจิพิเศษ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการบริจาคพัสดุ (วัสดุ  ครุภณัฑ) ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตามวงเงินทีไ่ดรับมอบหมาย) 
     ๓.๓)  งานจัดทําบัญชีหรือทะเบยีนคุมพัสดุ (วัสด ุ ครุภัณฑ)  เพือ่ควบคุม
ใหแกหนวยงานในสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๔)  งานการลงรับ – จาย และงานลงจาย (กรณีจาํหนาย) ของพัสดุ 
(วัสดุ  ครุภณัฑ)  
     ๓.๕)  งานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการเบิกจาย
และพิจารณาจายพัสดุ (วัสดุ  ครุภัณฑ) สงแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๖)  งานการกําหนดเลขที่หรือรหสัประจําครุภณัฑของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๗)  งานกําหนดความตองการพัสดุ (วัสดุ  ครุภณัฑ) และงานเสนอ 
ความตองการพสัดุ (วัสดุ  ครุภัณฑ) ที่เกีย่วของ  เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
     ๓.๘)  งานกําหนดและปรับปรุงตัวอยางพัสดุ (วสัดุ  ครุภัณฑ) ที่อยู 
ในความรับผิดชอบ 



 ๒๘ 

     ๓.๙)  งานจัดทําการรายงานตาง ๆ ของพัสดุ (วัสดุ  ครุภัณฑ) เกี่ยวกับ
วิธีการไดมา หนวยจัดซื้อ หนวยรับ ปจดัซื้อ เงินงบประมาณจัดซื้อ ราคา จํานวน ประเภท และยอดคงเหลือ
ประจําป 
     ๓.๑๐)  งานจัดทําแผนการแจกจายพสัดุครุภัณฑใหกับหนวยในสงักัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๑๑)  งานสนบัสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และ
สํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในดานวัสดุ ครุภัณฑ 
     ๓.๑๒)  งานบัญชีคุม (วัสดุ ครุภณัฑ) 
     ๓.๑๓)  งานควบคุมคลังเครื่องเขียน แบบพิมพ 
     ๓.๑๔)  งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ   
     ๓.๑๕)  งานแจกจายเครื่องเขียน แบบพิมพ แกหนวยงานในสังกดั
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๑๖)  งานควบคุมคลังวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูในความรบัผิดชอบ
ของคลังพัสดุอ่ืน ๆ 
     ๓.๑๗)  งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูใน 
ความรับผิดชอบของคลังพัสดุอ่ืน ๆ  
     ๓.๑๘)  งานแจกจายวสัดุเบ็ดเตล็ดทกุชนิดที่ไมอยูในความรับผิดชอบ 
ของคลังพัสดุอ่ืน ๆ 
     ๓.๑๙)  งานควบคุมคลังอาภรณภณัฑประเภทเครื่องแบบและ 
เครื่องประกอบเครื่องแบบ 
     ๓.๒๐)  งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุอาภรณภัณฑประเภทเครื่องแบบ
และเครื่องประกอบเครื่องแบบ 
     ๓.๒๑)  งานแจกจายวสัดุอาภรณภัณฑประเภทเครื่องแบบและ 
เครื่องประกอบเครื่องแบบ 
     ๓.๒๒)  งานควบคุมคลังพัสดุประเภทครุภัณฑเครือ่งตกแตงสํานกังาน 
ทุกชนิด 
     ๓.๒๓)  งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑเครื่องตกแตงสํานักงาน
ทุกชนิด 
     ๓.๒๔)  งานแจกจายพสัดุครุภัณฑเครื่องตกแตงสํานักงานทกุชนดิแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๒๕)  งานควบคุมคลังพัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ 
หมวดคลังครภุัณฑสํานักงาน  



 ๒๙ 

     ๓.๒๖)  งานเก็บรักษา และบํารุงรักษาพัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ไมอยูในความ
รับผิดชอบของหมวดงานคลังครุภัณฑสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๒๗)  งานแจกจายพสัดุประเภทอืน่ ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ
หมวดคลังครภุัณฑแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๒๘)  จัดทําทะเบียนคุมและฐานขอมูลดานพัสดุ (วัสดุ ครุภณัฑ) 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๒๙)  สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  
ของหนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal  GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และลงขอมูลแจกจายในระบบ 
     ๓.๓๐)  งานสนับสนุนภารกิจพเิศษของสํานักงานตาํรวจแหงชาตใินหนาที ่
ความรับผิดชอบ 
     ๓.๓๑)  งานสงกําลังบํารุงในภารกจิพิเศษของสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
ในหนาที่ความรับผิดชอบ 
     ๓.๓๒)  จัดทํากรอบอตัราครุภัณฑของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๓๓)  งานจัดทําแผนการแจกจายพสัดุครุภัณฑใหกับหนวยในสงักัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
     ๓.๓๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
       ๔)   ฝายพลาธิการ ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – จาย   
บัญชีคุมยานพาหนะ  งานคลังยานพาหนะ  งานขนสง  งานซอมบํารุง  งานตรวจสอบยานพาหนะ  กําหนด 
ความตองการกรอบอัตรายานพาหนะ  และประสานงานหนวยที่เกี่ยวของในการสนบัสนุนดานยานพาหนะ   
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และหนวยงานในสังกดัสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการรบับริจาคสิ่งของประเภทยานพาหนะ
และสัตวที่มีผูบริจาคใหสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๓)  งานจัดทําบัญชีหรือทะเบยีนคุมยานพาหนะ ลอเล่ือนและสัตว  
และขนสง  เพือ่ควบคุมใหแกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๔)  งานการลงรับ – จาย และงานลงจาย (กรณีจาํหนาย) ของ
ยานพาหนะ ลอเล่ือนและสัตว และขนสง 
     ๔.๕)  งานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการเบิกจาย
และพิจารณาจายยานพาหนะ  ลอเล่ือนและสัตว  และขนสงแกหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



 ๓๐ 

     ๔.๖)  งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิานพาหนะ ลอเล่ือนและสัตว 
ทุกประเภทของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๗)  งานกําหนด จดทะเบยีน ตออายุ เปลี่ยนแปลงแกไขหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะและลอเล่ือนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๘)  งานกําหนดความตองการและงานเสนอความตองการยานพาหนะ
ทุกประเภทที่เกี่ยวของเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
     ๔.๙)  งานตรวจสอบหมายเลขเครื่อง หมายเลขตวัถัง หมายเลขทะเบียน
ยานพาหนะและลอเลื่อนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๑๐)  งานตรวจสอบและดําเนินการยาย ถอน โอนยานพาหนะ 
ทุกประเภทของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ   
     ๔.๑๑)  งานดําเนนิการขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ 
ของสวนราชการ 
     ๔.๑๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับยานพาหนะและสตัวของกลางในคด ี
ถึงที่สุดหรือตกเปนของแผนดิน 
     ๔.๑๓)  งานแจงการจําหนายยานพาหนะแกนายทะเบียนยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร 
     ๔.๑๔)  รายงานความเสียหายที่เกี่ยวกับยานพาหนะเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     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)  งานจัดทํากรอบอัตรายานพาหนะใหกับหนวยงานในสังกดั
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๑๙)  งานจัดทําแผนการแจกจายยานพาหนะใหกบัหนวยงานในสังกัด 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๒๐)  งานควบคุมคลังยานพาหนะทุกประเภทในความรับผิดชอบ 
     ๔.๒๑)  งานเก็บรักษาและบํารุงรักษายานพาหนะ 



 ๓๑ 

     ๔.๒๒)  งานแจกจายยานพาหนะแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตาํรวจ
แหงชาต ิ
     ๔.๒๓)  งานเก็บรักษายานพาหนะทกุประเภทที่หนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติสงคืน  เนื่องจากหมดความจําเปน 
     ๔.๒๔)  งานบัญชีคุม 
     ๔.๒๕)  งานซอมยานพาหนะ 
     ๔.๒๖)  งานควบคุม เกบ็รักษาอะไหล วัสดุ ยานพาหนะและขนสง และ
เครื่องมือสําหรับซอมบํารุง 
     ๔.๒๗)  งานเสนอความตองการวัสด ุอะไหลยานพาหนะและขนสง 
     ๔.๒๘)  งานควบคุม เกบ็รักษาแผนปายทะเบยีนตราโลของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๒๙)  งานตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 
     ๔.๓๐)  งานซอมแซมแกไขยานพาหนะเบื้องตน 
     ๔.๓๑)  งานแจงและสงงานที่เกีย่วของดําเนินการ 
     ๔.๓๒)  งานตรวจสอบผลการซอมยานพาหนะ 
     ๔.๓๓)  งานลางอัดฉีด เปลี่ยนถายน้ํามันหลอล่ืน 
     ๔.๓๔)  งานซอมเครื่องยนต 
     ๔.๓๕)  งานตรวจออกรายการซอมเครื่องยนตที่ตองซอมและเปลี่ยน 
     ๔.๓๖)  งานซอมตัวถังยานพาหนะ (ตัดผุ เคาะ พนสี) 
     ๔.๓๗)  งานซอมเบาะยานพาหนะ 
     ๔.๓๘)  งานตรวจออกรายการซอมตัวถังยานพาหนะที่ตองซอมและเปลี่ยน 
     ๔.๓๙)  งานซอมชวงลางยานพาหนะ 
     ๔.๔๐)  งานตรวจสอบออกรายการซอมเครื่องลางยานพาหนะที่ตองซอม
และเปลี่ยน 
     ๔.๔๑)  งานประมาณราคาการซอมยานพาหนะ 
     ๔.๔๒)  งานเบิกจายอะไหลและเครื่องมือสําหรับยานพาหนะ 
     ๔.๔๓)  ผลิตแผนปายทะเบียนตราโลรถยนตและรถจักรยานยนตของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ   
     ๔.๔๔)  งานเสนอความตองการแผนปายอลูมิเนียมสําหรับผลิตปาย
ทะเบียนตราโลรถยนตและรถจักรยานยนต 
     ๔.๔๕)  งานควบคุม เกบ็รักษา จายเชือ้เพลิงและน้ํามันหลอล่ืนแก
ยานพาหนะของงานขนสง  และชวยจายใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมมีคลัง 



 ๓๒ 

     ๔.๔๖)  งานสนับสนุนยานพาหนะการขนสงแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๔๗)  งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติดาน
ยานพาหนะ 
     ๔.๔๘)   ควบคุมและแจกจายบัตรเตมิน้ํามันรถราชการ (Fleet  card) ของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๔๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)  กองโยธาธิการ  ประกอบดวย  
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)   ฝายโยธาธิการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุ
ประเภททีด่ินและสิ่งกอสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  การบริหารจัดการเกีย่วกบัที่ดินและอาคารหรือ 



 ๓๓ 

ส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ  ตลอดจนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ เพื่อใชประโยชนในราชการของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ งานควบคุมทะเบียน  และงานการอนุญาตและรับบริจาค  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  งานรวบรวม/จัดเก็บระเบียบ ขอกฎหมาย คําส่ังตาง ๆ  ตลอดจน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๓)  งานเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ที่ราชพัสดุ 
     ๒.๔)  งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานระดับ
กองบัญชาการ และหนวยงานในสังกดัสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา  
     ๒.๕)  งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา 
     ๒.๖)  งานควบคุมทะเบียนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ  และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา 
     ๒.๗)  งานควบคุมทะเบียนการอนมุัติร้ือถอนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา 
     ๒.๘)  งานควบคุมทะเบียนการจําหนายที่ราชพสัดุออกจากทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ ของหนวยงานระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ 
หรือเทียบเทา 
     ๒.๙)  งานควบคุมทะเบียนการอนญุาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน และการสงคืนทีด่ินและสิ่งปลูกสราง ของหนวยงานระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกดั
สํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา 
     ๒.๑๐)  งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  
     ๒.๑๑)  งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  
     ๒.๑๒)  งานควบคุมทะเบียนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน 
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
     ๒.๑๓)  งานควบคุมทะเบียนการอนมุัติร้ือถอนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
     ๒.๑๔)  งานควบคุมทะเบียนการจําหนายที่ราชพสัดุออกจากทะเบียน          
ที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัดตํารวจภธูรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต



 ๓๔ 

     ๒.๑๕)  งานควบคุมทะเบียนการอนญุาตใหใช  การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน  และการสงคืนทีด่ินและสิ่งปลูกสราง ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
     ๒.๑๖)  งานการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน และ 
การสงคืนที่ดนิและสิ่งปลูกสรางของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      ๒.๑๗)  งานการประชมุของคณะกรรมการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      ๒.๑๘)  งานการรายงานการรับบริจาค และการรับบริจาคที่ดินและอาคาร
หรือส่ิงปลูกสรางของหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      ๒.๑๙)  งานการรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  
(แบบ ธร. ๓๘๐๑) 
      ๒.๒๐)  งานการขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น  การขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ  การอนุมัติร้ือถอนที่ราชพัสดุ  และการจําหนายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกดั
สํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาต ิ
      ๒.๒๑)  งานการตรวจสอบสถานภาพที่ดินและอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 
ของหนวยงานในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
      ๒.๒๒) งานเลขานุการในคณะกรรมการกาํหนดการใชทีด่ินและ
ส่ิงกอสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๒๓)  งานจัดหาอาคาร ที่ดินและสิง่กอสราง และการปรับปรุงอาคาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง  ใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบยีบ และคําส่ังที่เกีย่วของ 
กําหนดไว 
                                            ๒.๒๔)  การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณจํานวนความตองการ 
แบบรูปรายการกอสรางและรายการปรับปรุง  รายละเอียดอาคารที่ดินและสิ่งกอสรางและการปรับปรุง  
รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีจ่ะใชจัดหา  และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา 
                                             ๒.๒๕)  การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา 
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจดัหา 
                                             ๒.๒๖)  การดําเนนิการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
ประเภททีด่ินและสิ่งกอสราง  และการพจิารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ  ไดแก  
การกําหนดราคากลางงานกอสรางและการปรับปรุง  การเสนอขอรับความเหน็ชอบในการดําเนินการจัดหา
พัสดุ  การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  การจัดทําประกาศและเอกสารประกอบการจดัหาพัสดุ  
การแจงผูประกอบการและหนวยงานทีเ่กีย่วของ  การตรวจสอบการพจิารณาผลการจัดหา  การเสนอขออนุมัติ
ตอผูมีอํานาจ  การทําสัญญาหรือขอตกลง  การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง   
การเสนอผลการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง  การสงเอกสารหลักฐานการเบกิจายเงิน รวมทัง้ 



 ๓๕ 

การดําเนนิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดทุี่อยูในความรบัผิดชอบ  จนกระทั่งหมดภาระ
ผูกพันตามสัญญา 
                                             ๒.๒๗)  การกันเงนิไวเบิกเหล่ือมป และการขยายเวลาเบิกจายเงนิ
งบประมาณในรายการจดัหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ 
                                             ๒.๒๘)  การดําเนนิการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ 
                                             ๒.๒๙)  การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพสัดุ  และการรายงานผล
การจัดหาพัสดทุี่อยูในความรบัผิดชอบ 
                                             ๒.๓๐)  การพิจารณาตรวจสอบงานจดัหาพัสดุทีห่นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา 
                                             ๒.๓๑)  การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจดัหาพัสดุ
ที่อยูในความรบัผิดชอบ 
                                             ๒.๓๒)  การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการจัดหาพัสดทุี่อยูใน
ความรับผิดชอบ 
     ๒.๓๓)  การดําเนนิการจดัจางซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง  ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๓๔)  ดําเนินการจัดจางบริการที่เกีย่วกับอาคารที่ดินและสิ่งกอสราง   
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
                                             ๒.๓๕)  งานประชุมเกีย่วกับระเบยีบพัสดุ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของ 
กองโยธาธิการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                                             ๒.๓๖)  งานรวบรวมรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และการจดัทําสารบบ 
ในสวนของกองโยธาธิการ   
       ๒.๓๗)  งานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)  ฝายโยธาธิการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมาณการ  
งานซอมแซมบํารุงรักษา  และงานบริการและตกแตงสถานที่  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  งานบัญชีคุมพัสดุ 
     ๓.๓)  งานถอดแบบและจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill of 
Quantities: BOQ)  และประมาณราคาในเบื้องตนของงาน  ดังนี ้

   ๓.๓.๑)  โครงการดานที่ดิน 
   ๓.๓.๒)  โครงการดานอาคารสถานที่ 
   ๓.๓.๓) โครงการดานสาธารณูปโภค 



 ๓๖ 

      ๓.๓.๔)  โครงการดานโครงสรางของอาคาร 
      ๓.๓.๕) โครงการดานระบบตาง ๆ ของอาคาร 
      ๓.๓.๖)  โครงการดานมัณฑนศิลป 
      ๓.๓.๗)  โครงการดานสถาปตยกรรม  
      ๓.๓.๘)  งานการซอมแซมอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองบังคับการ  
      ๓.๓.๙)  งานการซอมแซมครุภัณฑและระบบตาง ๆ ของอาคาร 
ที่อยูในความรบัผิดชอบของกองบังคับการ 
     ๓.๔)  งานการคิดเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) ที่อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการ 
     ๓.๕)  งานตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมดานราคาของการซอมแซม
อาคารสถานที่ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๖)  งานตรวจสอบพิจารณาการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ 
     ๓.๗)  งานดําเนนิการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ 
     ๓.๘)  งานออกรายการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ 
     ๓.๙)  งานตรวจสอบพิจารณาซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่
และครุภณัฑ 
     ๓.๑๐)  งานดําเนนิการซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ 
     ๓.๑๑)  งานออกรายการซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ 
     ๓.๑๒)   งานคลังพัสดุของฝายโยธาธิการ ๒ 
     ๓.๑๓)  เก็บรักษาวัสดคุรุภัณฑในการตกแตงอาคารสถานที่ 
     ๓.๑๔)  ดูแลและรักษาไมประดับในการตกแตงอาคารสถานที่ 
     ๓.๑๕)  งานตกแตงสถานที่งานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพธีิของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๑๖)  งานสนับสนุนการจัดสถานทีง่านพิธีของหนวยงานตาง ๆ ตามที่
รองขอ 
     ๓.๑๗)  งานจัดทําพวงมาลา พานพุม และอ่ืน ๆ 
     ๓.๑๘)  งานควบคุมดแูลอาคารสถานที่ของสํานักงานผูบังคับบัญชาใน
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



 ๓๗ 

     ๓.๑๙)  งานจัดทําแผนผังอาคารและที่จอดรถภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๓.๒๐)  ดําเนินการประสานงานอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาในสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ    
     ๓.๒๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
    ๔)   ฝายโยธาธิการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงาน
กอสรางสวนกลาง  งานบริหารงานกอสรางสวนภูมภิาค  งานใหคําปรึกษาในการควบคุมงานกอสรางที่ตองใช
เทคโนโลยีสูงหรือมีลักษณะพิเศษ  งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการกอสรางของงานกอสราง
ในสวนภูมภิาค  งานสํารวจ รังวัด และระวงัแนวเขตที่ดิน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)  ควบคุมงานกอสรางและซอมแซมงานเกีย่วกับ 
      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
ส่ิงกอสราง 
     ๔.๓)  งานใหคําปรึกษาในการควบคุมงานกอสรางของหนวยงานตาง ๆ  
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๔)  งานควบคุมงานกอสรางโดยเฉพาะงานที่ตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง
หรือมีลักษณะพิเศษของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๕)  งานตรวจเก็บรวบรวมขอมลูและประเมินผลงานกอสรางและกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามรูปแบบและระยะเวลาทีก่ําหนด 
     ๔.๖)  งานตรวจเก็บรวบรวมขอมลูและประเมินผลการกอสรางของงาน
กอสรางในสวนภูมภิาค 
     ๔.๗)  งานเจาะสํารวจชั้นดิน 
     ๔.๘)  งานทดสอบการรับน้ําหนักของดิน 



 ๓๘ 

     ๔.๙)  งานทดสอบความแนนของการบดอัด 
     ๔.๑๐)  งานดําเนนิการทดสอบวัสดุกอสราง 
     ๔.๑๑)  งานสงตัวอยางวัสดุกอสรางไปทดสอบ 
     ๔.๑๒)  งานเก็บรักษา ทําลายตัวอยางวัสดุกอสราง 
     ๔.๑๓)  งานดําเนนิการวิจัย คนควา และทดสอบวสัดุกอสราง 
     ๔.๑๔)  งานดําเนนิการวิจัย คนควา และทดสอบวธีิการกอสราง 
     ๔.๑๕)  งานเผยแพรการวิจัยและคนควาเกีย่วกับวัสดุกอสรางและวิธีการ
กอสราง 
     ๔.๑๖)  งานสํารวจเนือ้ที่ที่ดิน 
     ๔.๑๗)  งานสํารวจระดับที่ดิน 
     ๔.๑๘)  งานสํารวจสิ่งแวดลอมขางเคียงที่ดิน 
     ๔.๑๙)  งานขอรังวัดสอบเขตที่ดิน 
     ๔.๒๐)  งานรังวัดอาคารสิ่งกอสราง  
     ๔.๒๑)  งานตรวจสอบและระวังแนวเขตที่ดิน 
     ๔.๒๒)  งานทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตทีด่ิน 
     ๔.๒๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)   กลุมงานวิชาชพีและเชี่ยวชาญ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาผูบังคับบัญชาในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งผูบังคับบัญชาในกองโยธาธิการ  ทางดาน
เทคนิคเกี่ยวกบังานในหนาที่สถาปนิก  วศิวกร และมัณฑนศิลป  ดําเนินการวางโครงการและออกแบบ  
รูปรายการ   อาคารสิ่งกอสราง ทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมสาขาตาง ๆ และงานที่เกีย่วกับ
มัณฑนศิลป  ตลอดจนจัดทาํงวดงานและงวดเงนิ งานกอสราง  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
   (๔)   กองสรรพาวุธ  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  ฝายสรรพาวุธ ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุ
ประเภทสรรพาวุธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  งานคลังรับ – จาย  บญัชีคุม  และงานคลังอาวุธและ 
วัตถุระเบิด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  งานคลังรับ – จาย  บัญชีคุม  
             ๒.๓)  งานเสนอความตองการดานอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด   
เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล เครื่องมืออุปกรณเทคนคิและยุทธภณัฑ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
     ๒.๔)  งานคุมและตรวจสอบบัญชี  ตรวจสถานภาพอาวุธ วัตถุระเบิด 
กระสุน เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล 
     ๒.๕)  งานตรวจสอบการเบิกจายและพิจารณาจายอาวุธ กระสุน  
เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล เครื่องมืออุปกรณเทคนคิและยุทธภณัฑ 
     ๒.๖)  ลงจายพัสดุออกจากทะเบยีนเมื่อไดรับการแจงการจําหนายแลว 
     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)  งานลงจายเครือ่งกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
เมื่อไดรับแจงการจําหนายแลว 
     ๒.๑๒)  งานทําบัญชีคุม หรือทะเบยีนรับ – จาย 
     ๒.๑๓)  งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบยุทธภัณฑที่เหน็ควร
จําหนาย 
     ๒.๑๔)  งานแจงผลการจําหนายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ) ให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิทราบ 
     ๒.๑๕)  งานติดตามผลการเรียกชดใชเงินใหกระทรวงการคลังทราบ 
     ๒.๑๖)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการจาํหนายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ)  
ตามวิธีที่ไดรับอนุมัติ 
     ๒.๑๗)  งานพิจารณาขออนุมัติผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการจําหนาย
เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดทีใ่ชในราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๑๘)  งานขอรับความเห็นชอบตอสํานักพัฒนาความรวมมือเพือ่การ
พัฒนาระหวางประเทศในการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบดิที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 
     ๒.๑๙)  งานแจงผลการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบดิ 
ใหหนวยงานที่คุมบัญชีหรือทะเบียนเพื่อลงจาย 
     ๒.๒๐)  งานแจงผลการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบดิให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิทราบ 
     ๒.๒๑)  งานติดตามผลการเรียกชดใชเงินคาเครื่องกระสุนปนและ 
วัตถุระเบิดทีใ่ชในราชการของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๒.๒๒) งานแจงผลการชดใชเงินใหกระทรวงการคลังทราบ 
     ๒.๒๓)  งานดาํเนินการเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องกระสนุปนและ 
วัตถุระเบิดตามวิธีที่ไดรับอนุมัติ 
     ๒.๒๔)  สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
ของหนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และลงขอมูลแจกจายในระบบ 
     ๒.๒๕)  งานคลังอาวุธ และเครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล  
     ๒.๒๖)  งานแจกจายอาวุธทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
     ๒.๒๗)  งานจัดคลัง ดแูลรักษาและทาํความสะอาดอาวุธ  
     ๒.๒๘)  งานจัดคลัง ดแูลรักษาและทาํความสะอาดเครื่องประกอบ ช้ินสวน
อะไหล 
     ๒.๒๙)  งานจัด ลําเลียง ขนยาย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจายอาวุธ 
เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล ที่ไดมาจากการจัดหาและที่หนวยตาง ๆ นําสงคืน 



 ๔๑ 

     ๒.๓๐)  งานควบคุมอาวุธ เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล  
     ๒.๓๑)  งานเบิก – จายอาวุธ เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล 
     ๒.๓๒)  งานลงจายอาวธุ เครื่องประกอบ ออกจากบญัชีหรือทะเบยีน  
เมื่อไดรับการแจงจําหนายแลว 
     ๒.๓๓)  งานคลังกระสุนและวัตถุระเบิด  
     ๒.๓๔)  งานแจกจายกระสุนและวัตถุระเบิด 
     ๒.๓๕)  งานจัดคลัง ดแูลรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
     ๒.๓๖)  งานเบิกจายและพิจารณาจาย กระสุน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด 
     ๒.๓๗)  งานลงจายเครือ่งกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
เมื่อไดรับการแจงจําหนายแลว 
     ๒.๓๘)  งานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทําลายเครื่องกระสุนตามคาํส่ัง 
ของผูมีอํานาจ 
     ๒.๓๙)  งานจัด ลําเลียง ขนยาย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจาย 
เครื่องกระสุนที่ไดมาจากการจัดหา  และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และทําลายวตัถุระเบิดตามคําส่ังของ 
ผูมีอํานาจ 
     ๒.๔๐)  งานควบคุมดแูล เก็บรักษา และทําใหปลอดภัยซ่ึงของกลาง 
สงตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
     ๒.๔๑)  งานบัญชีคุมของกลางสงตรวจ 
     ๒.๔๒)  งานลงจายบัญชีคุมของกลางเมื่อไดทําลายแลว 
     ๒.๔๓)  งานลําเลียงขนยายของกลาง 
     ๒.๔๔)  การดําเนนิการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
ประเภทสรรพาวุธ  และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนนิการ  ไดแก  การเสนอ
ขอรับความเหน็ชอบในการดําเนินการจัดหาพัสด ุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  การจัดทํา
ประกาศและเอกสารประกอบการจัดหาพสัดุ  การแจงผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบ
การพิจารณาผลการจัดหา  การเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ  การทําสัญญาหรือขอตกลง  การบริหารสัญญา  
การตรวจรับพสัดุ  การเสนอผลการตรวจรบัพัสดุ  การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน  รวมทั้ง 
การดําเนนิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดทุี่อยูในความรบัผิดชอบ  จนกระทั่งหมดภาระ
ผูกพันตามสัญญา 
     ๒.๔๕)  การกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป  และการขยายเวลาเบิกจายเงนิ
งบประมาณในรายการจดัหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ 
     ๒.๔๖)  การดําเนนิการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ 
ที่อยูในความรบัผิดชอบ 



 ๔๒ 

     ๒.๔๗)  การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพสัดุ  และการรายงานผล
การจัดหาพัสดทุี่อยูในความรบัผิดชอบ 
     ๒.๔๘)  การพิจารณาตรวจสอบงานจดัหาพัสดุทีห่นวยตาง ๆ นําเสนอตอ 
ผูบังคับบัญชา 
     ๒.๔๙)  การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจดัหาพัสดุ
ที่อยูในความรบัผิดชอบ 
     ๒.๕๐)  การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการจัดหาพัสดทุี่อยู 
ในความรับผิดชอบ 
     ๒.๕๑)  การรวบรวมคณุลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกีย่วของกบั 
การจัดหาพัสด ุ และการจดัทาํสารบบคุณลักษณะเฉพาะของกองสรรพาวุธ  
     ๒.๕๒)  การดําเนนิการที่เกี่ยวของกับการกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเฉพาะในสวนของกองสรรพาวุธ 
     ๒.๕๓)  การดําเนนิการจัดหาวัสดุกระสุนปน และวตัถุระเบิด ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๕๔)  ดําเนินการจัดหาวัสดุอะไหล อาวุธยุทธภณัฑ ใหเปนไปตาม
กระบวนการขัน้ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนดไว 
     ๒.๕๕)  การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณหรือจํานวน 
ความตองการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใชจดัหา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจดัหา 
     ๒.๕๖)  การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา 
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจดัหา 
     ๒.๕๗)  การรวบรวบรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และจัดทําสารบบ 
ในสวนของกองสรรพาวุธ 
     ๒.๕๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)   ฝายสรรพาวุธ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยขอมูล
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบดิ  งานตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด  งานชางอาวุธ  งานผลิตกระสุน  และ
งานวิชาการและฝกอบรมดานสรรพาวุธ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๓.๒)  ศูนยขอมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด  เปน
ศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวธุและวัตถุระเบิด  โดยรวบรวมขอมูล
ที่มีอยูมาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถใชในการวางแผน การควบคมุ และการประเมินผล
การปฏิบัติการของขาราชการตํารวจ  และใหบริการขอมลูแกหนวยงานที่เกีย่วของหรือสวนราชการตาง ๆ  
ที่สอบถามขอมูล  ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วของ 



 ๔๓ 

     ๓.๓)  วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล  การปรับปรุงขอมูล
และการแกไขขอมูลทั้งเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
     ๓.๔)  ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่
จัดสงขอมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบ 
ที่กําหนด 
     ๓.๕)  รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล  โดยกําหนดระเบยีบ 
ขอบังคับการกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด 
     ๓.๖)  ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกิดขึ้นจาก 
ทั่วประเทศ  
     ๓.๗)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  
เพื่อใหไดมาซึง่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  บํารุงรักษาระบบที่ม ี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
     ๓.๘)  ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบในการแกไข 
ปรับปรุง  และพัฒนาระบบซอฟตแวรทีใ่ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
     ๓.๙)  งานตรวจพิสูจนวัตถุระเบดิวา 
               -  เปนวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติหรือไม 
               -  เปนชนดิใด จําพวกใด 
               -  นายทะเบยีนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม 
           -  อยูในสภาพใชการไดหรือไม  สามารถทําอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด   
     ๓.๑๐)  งานเก็บรักษา รับฝากวัตถุระเบิดที่สงมาตรวจพิสูจน 
     ๓.๑๑)  งานทําลายวัตถุระเบิดตามคาํส่ังของผูมีอํานาจใหทําลาย 
     ๓.๑๒)  งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด 
                  ๓.๑๓)  งานแยกประเภทของกลาง 
     ๓.๑๔)  งานบัญชีคุมวตัถุระเบิดของกลาง 
     ๓.๑๕)  งานฝกอบรม วางแผนในการกําหนดหลักสูตร จัดทําหลักสูตร และ
วิธีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานสรรพาวุธ  
     ๓.๑๖)  งานอํานวยการและดําเนนิการฝกอบรมตามหลักสูตร 
     ๓.๑๗)  งานติดตามประเมินผลการจดัฝกอบรม 
     ๓.๑๘)  ใหคําปรึกษาผูบังคับบัญชาทางดานเทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน และ
ทําหนาที่ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานสรรพาวุธ 



 ๔๔ 

     ๓.๑๙)  งานวิชาการและฝกอบรมดานสรรพาวุธ 
     ๓.๒๐)  จัดหาเอกสาร และตําราวิชาการดานสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานเทคนิคเกีย่วกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบดิ การเก็บกูและทําลายวตัถุระเบิด 
     ๓.๒๑)  จัดทําเอกสารหรือตําราวิชาการดานสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานเทคนิคเกีย่วกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบดิ การเก็บกูและทําลายวตัถุระเบิด 
     ๓.๒๒)  วิเคราะหและกําหนดนโยบาย และจัดทํางบประมาณในการวิจยั 
ประเมินผลแผนงานการพัฒนาดานอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลาย
วัตถุระเบิด 
     ๓.๒๓)  การพัฒนาเครือ่งมืออุปกรณเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ  
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบดิ การเก็บกูและทําลายวตัถุระเบิด 
     ๓.๒๔)  การพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกบัอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบดิ 
     ๓.๒๕)  งานตรวจสภาพอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล 
เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดทีห่นวยตาง ๆ สงคืน    
     ๓.๒๖)  งานสงซอมและจัดทําเครื่องหมายอาวุธ   
     ๓.๒๗)  งานผลิตเครื่องประกอบ 
     ๓.๒๘)  งานผลิตช้ินสวนอะไหล 
     ๓.๒๙)  งานซอมอาวุธ กระสุนปน เครื่องอะไหลปนทุกชนิดในโรงงาน 
     ๓.๓๐)  งานซอมอาวุธ กระสุนปน เครื่องอะไหลปนทุกชนิดตามที่ 
หนวยรองขอ 
     ๓.๓๑)  งานตรวจสภาพทดลองอาวุธปน กระสุนปนที่สงมาซอม และ 
ที่ซอมเสร็จแลว 
     ๓.๓๒)  งานตรวจพิสูจนอาวุธ เครื่องกระสุนปนวา 
                -  เปนเครื่องกระสุนตามพระราชบัญญัติหรือไม 
      -  เปนชนดิใด  จําพวกใด 
      -  นายทะเบยีนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม 
      -  อยูในสภาพใชการไดหรือไม  สามารถทําอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด 
     ๓.๓๓)  งานเก็บรักษา รับฝากอาวุธ เครื่องกระสุนที่สงมาตรวจพสูิจน 
     ๓.๓๔)  งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน อาวุธ เครื่องกระสุน 
     ๓.๓๕)  งานผลิตกระสุน 
     ๓.๓๖)  งานผลิตอาวุธและทําเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล 



 ๔๕ 

พรอมหมายเลขประจําโล 
     ๓.๓๗)  งานตรวจรับอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล  
เครื่องกระสุน และวัตถุระเบดิที่หนวยตาง ๆ สงคืน 
     ๓.๓๘)  งานสงอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ช้ินสวนอะไหล ที่ตรวจรับ
เพื่อเก็บรักษาหรือซอมบํารุง 
     ๓.๓๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)   ฝายสรรพาวุธ ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยรับแจงเหตุ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  งานคนหาเก็บกู  พสูิจนทราบ  ทําใหปลอดภยัซ่ึงวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยวาจะม ี
หรือไดรับแจง  งานตรวจสถานที่เกิดเหตใุนกรณีที่มีเหตุเกิดระเบดิขึ้น  งานปองกันการกอวินาศกรรม   
งานถวายความปลอดภัย  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ  การเก็บรักษาและซอมแซม
เครื่องมือเทคนิค  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้
     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๔.๒)  ศูนยรับแจงเหตุตรวจสถานที่เกิดเหต ุ
     ๔.๓)  เปนศูนยรวมขาวสาร ศูนยการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ โทรศพัท 
โทรสาร และติดตอประสานการขาวกบัหนวยราชการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๔)  เปนศูนยแจงเหตุ  รวมทั้งการบริการประชาชนเกีย่วกับการ
สอบถามทางโทรศัพท 
     ๔.๕)  เปนศูนยควบคุม ส่ังการ และประสานการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ 
     ๔.๖)  รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุทีค่วรรายงานใหผูบังคับบัญชาและ 
สวนราชการทีเ่กี่ยวของทราบ 
     ๔.๗)  เปนศูนยตรวจสอบ และใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุ ตรวจสถานที่ 
เกิดเหต ุ    
     ๔.๘)  เปนศูนยติดตอส่ือสารเรียกติดตามตัวทางวิทย ุ
     ๔.๙)  เปนเจาหนาทีห่ลักในการจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานประจําตวั
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบตัร หนวยงาน และชุดปฏิบัตกิาร  รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ  
เพื่อใชติดตอส่ือสารทางวิทย ุ
     ๔.๑๐)   งานตรวจ คนหา พิสูจนทราบ เก็บกู เคล่ือนยาย ขนยาย  ทําให
ปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกระสุน วัตถุระเบดิ ดอกไมเพลิง ในสถานที่ซ่ึงไดรับแจงวา 
      -  มีเหตุขูวางระเบิด 
      -  มีเหตวุางระเบิด 
      -  มีเหตุพบวัตถุตองสงสัย 
      -  มีเหตุพบวัตถุระเบิด 



 ๔๖ 

     ๔.๑๑)  งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในสถานที่ซ่ึงไดรับแจงวามีเหต ุ
เกิดระเบิดขึ้น 
     ๔.๑๒)  งานรวมปองกนัการกอวินาศกรรม และการกอการรายดวย 
วัตถุระเบิด 
     ๔.๑๓)  งานตรวจสถานที่ ถวายความปลอดภัย  หรือรักษาความปลอดภัย
แกบุคคลสําคัญ  ตลอดจนงานพิธีตาง ๆ ทั้งสวนราชการและประชาชนทั่วไป 
     ๔.๑๔)  งานถายรูป ลาง อัด ขยายภาพ เกี่ยวกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด 
     ๔.๑๕)  งานสนับสนุนการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเกบ็กูวัตถุระเบดิ 
     ๔.๑๖)  งานจัดวิทยากร จัดทําคูมือ ใหคําแนะนําการรักษาความปลอดภัย
และการปองกนัอันตรายจากวัตถุระเบิดทั้งสวนราชการและประชาชนทั่วไป 
     ๔.๑๗)  งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับวตัถุระเบิด 
     ๔.๑๘)  งานวางแผนถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภยัแก
บุคคลสําคัญ  ตลอดจนงานพิธีตาง ๆ ทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ไป 
     ๔.๑๙)  งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  
     ๔.๒๐)  ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ 
     ๔.๒๑)  งานเก็บรักษาเครื่องมือเทคนิค 
     ๔.๒๒)  งานบัญชีคุม เบิกจาย ยืมเครือ่งมือเทคนิค 
     ๔.๒๓)  งานควบคุมดแูลรักษาเครื่องมือเทคนิค 
     ๔.๒๔)  งานซอมบํารุงเครื่องมือเทคนิค 
     ๔.๒๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๔๗ 
 

          (ค)   สํานักงานกาํลังพล  แบงเปนดังนี ้
   (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)  งานคดีและวินยั 
    ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
    ๖)  งานงบประมาณ 
    ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
    ๘)  งานสวัสดิการ 
    ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
    ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
    ๑๓)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคมุ  และรายงานขอมูลกําลังพลของขาราชการ
ตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจบุัน 
    ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)  กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเปนฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทัง้เสนอ
ความเหน็เกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนการแกไขปญหา 
ขาดแคลนบุคลากรในสายงานตาง ๆ  อยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้  
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๓)  ศึกษา และรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  และศึกษาหาแนวทางในการปองกนัและแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานตาง ๆ  ตลอดจน



 ๔๘ 
 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและ
แนวทางในการพิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสนิใจของผูบังคบับัญชา 
    ๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)  กองอัตรากําลงั  ประกอบดวย 
    ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     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  และรายงานขอมูลกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  ฝายวิเคราะหตําแหนง  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาดําเนนิการและใหความเห็นเกีย่วกบัการวเิคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ในสังกดั
สํานักงานตํารวจแหงชาตใินสวนบงัคับบัญชา  สวนปฏิบตัิการเฉพาะทาง สวนการศกึษา และสวนบริการ ไดแก 
สํานักงาน 



 ๔๙ 
 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  กองบัญชาการศกึษา  โรงเรียนนายรอยตาํรวจ  
และโรงพยาบาลตํารวจ  หรือหนวยงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนและระดับ
ตําแหนง  คณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง  โครงสรางการแบงสวนราชการ  รวมถึงการยกรางกฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อแบงสวนราชการหรอืกําหนดหนวยงาน อํานาจหนาที่ เขตอํานาจการ
รับผิดชอบหรือพ้ืนที่การปกครองของสวนราชการ  โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและแนวทางในการ
พิจารณาในทางหลกัวิชาการและทางปฏิบัต ิ เพือ่ประกอบการตดัสินใจของผูบังคับบัญชา  ตลอดจนรบัผิดชอบ
ในเรื่องการปรบัปรุงโครงสราง ระบบงาน จาํนวนหรือระดบัตําแหนง คณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง และ
ความกาวหนาในสายงาน  ตามคําขอของสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ  
     ๒.๓)  ติดตาม และประเมินผลการกําหนดตําแหนง  เกณฑการวิเคราะห
ตําแหนง  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามขอ ๒.๒)  และการปรับปรุงแกไขมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีเ่ปนสายงาน
เฉพาะของหนวยงานตาง ๆ  
     ๒.๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)  ฝายวิเคราะหตําแหนง  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พิจารณาดําเนนิการและใหความเห็นเกีย่วกบัการวเิคราะหและกําหนดตําแหนงของหนวยงานตาง ๆ ในสังกดั
สํานักงานตํารวจแหงชาตใินสวนปฏิบัติการ  และสวนสนับสนนุการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม   
ไดแก  กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  ศูนยปฏิบัตกิารตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  กองบญัชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน  สํานักงานตรวจคนเขาเมอืง  สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  สํานกังานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และกองบัญชาการตํารวจสนัติบาล  หรือหนวยงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนและระดับ
ตําแหนง  คณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง  โครงสรางการแบงสวนราชการ  รวมถึงการยกรางกฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อแบงสวนราชการหรอืกําหนดหนวยงาน อํานาจหนาที่ เขตอํานาจการ
รับผิดชอบหรือพ้ืนที่การปกครองของสวนราชการ  โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็นและแนวทางในการ
พิจารณาในทางหลกัวิชาการและทางปฏิบัต ิ เพือ่ประกอบการตดัสินใจของผูบังคับบัญชา  ตลอดจนรบัผิดชอบ
ในเรื่องการปรบัปรุงโครงสราง ระบบงาน จาํนวนหรือระดบัตําแหนง คณุสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง และ
ความกาวหนาในสายงาน  ตามคําขอของสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ  



 ๕๐ 
 

     ๓.๓)  ติดตาม และประเมินผลการกําหนดตําแหนง  เกณฑการวิเคราะห
ตําแหนง  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามขอ  ๓.๒)  และการปรับปรุงแกไขมาตรฐานกาํหนดตาํแหนงทีเ่ปนสายงาน
เฉพาะของหนวยงานตาง ๆ  
     ๓.๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)  ฝายมาตรฐานตําแหนง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทํา 
แกไข ปรับปรงุ ศึกษามาตรฐานกําหนดตําแหนง  และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินเพื่อเล่ือนระดับตําแหนง  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)  จัดทํา แกไข และปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง  รวมทั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพือ่เล่ือนระดบัตําแหนง  และอื่น ๆ 
ที่เกีย่วของในภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๓)  ใหความเห็น หรือใหคําปรกึษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
มาตรฐานตําแหนง คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง  หลักเกณฑและวธีิการประเมนิเพื่อเล่ือนระดับตําแหนง  
และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ   
     ๔.๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)   ฝายเงนิเพิ่มและเงินประจําตําแหนง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินเพิ่มพเิศษ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ  และตําแหนงที่มเีหตุพิเศษอื่น ๆ และ 
เงินประจําตําแหนง  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๕.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิเพิ่มพเิศษ  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจํา
อยูในตางประเทศ และตําแหนงที่มีเหตุพเิศษอื่น ๆ และเงนิประจําตําแหนง  และอื่น ๆ ที่เกีย่วของ  
     ๕.๓)  ใหความเห็น หรือใหคําปรกึษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
เงินเพิ่มพเิศษ  เงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ  และตําแหนงที่มีเหตุพิเศษอืน่ ๆ และ 
เงินประจําตําแหนง  และอืน่ ๆ ที่เกีย่วของ   
     ๕.๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖)  ฝายควบคุมอัตรากําลัง  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุ
ตําแหนง  ตัวคน และอัตราเงนิเดือน  การผลิตอัตรากําลัง  การลาศึกษาตอ  งานพนักงานราชการและลูกจาง  
และบัญชีถือจายเงินเดือนของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  งานโครงการ
อัตรากําลัง  งานจัดอัตรา  รวมทั้งงานควบคุมตําแหนงและตัวคนบรรจุจริง  ตลอดจนงานจัดทําบญัชีถือจาย
เงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
 



 ๕๑ 
 

     ๖.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๖.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผนผลิตอัตรากําลังขาราชการตํารวจ  
และงานพจิารณากําหนดจํานวนอัตราเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติดาํเนินการ
ผลิตอัตรากําลัง 
     ๖.๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทําเนียบตําแหนงและตวัคน   
งานควบคุม การตรวจสอบตําแหนงและตวัคนบรรจุจริงของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  รวมถึง 
การตรวจสอบ ควบคุมตําแหนงและตวัคนบรรจุจริงของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
     ๖.๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําและบริหารบญัชีถือจายเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
     ๖.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการควบคมุและบริหารอตัราเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
     ๖.๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๗)   กลุมงานวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน  มหีนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานจดัทํา แกไข  ปรับปรุง ศึกษา ตรวจสอบการแบงสวนราชการ  และการกําหนดโครงสรางของ
สวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๗.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๗.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงาน  และการพัฒนาระบบงาน 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
     ๗.๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานจัดทํา  แกไข  ปรับปรุง  ศึกษา  ตรวจสอบ
การแบงสวนราชการ  และการกําหนดโครงสรางของสวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
รวมทัง้การยกรางกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อแบงสวนราชการ  หรือกําหนด
หนวยงานและอํานาจหนาที่  ตลอดจนเขตอาํนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการ 
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๗.๔)  ใหความเห็น หรือใหคําปรกึษาแนะนําหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การแบงสวนราชการ และการกําหนดโครงสรางของสวนราชการหรือหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๗.๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)   กองทะเบียนพล  ประกอบดวย 
         ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้

   ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 



 ๕๒ 
 

     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒) ฝายประวัติบุคคล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกับการจดัทําบัตร
ประจําตวัเจาหนาที่ของรัฐ  งานทะเบยีนประวัติ  งานเครื่องราชอิสรยิาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณตาง ๆ 
การเกษยีณอายรุาชการ  การแกไข วนั เดือน ปเกิด ในทะเบยีนประวัติ  การลาและการใหออกจากราชการ 
ตามกฎหมายอนัมิใชเกีย่วกับการกระทําผิดวินัย  การขอรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตปุฏิบัติราชการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  การจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง 
และขาราชการบําเหน็จบํานาญในสังกัดสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๓)  การขอแกไข วัน เดือน ปเกดิ ในทะเบียนประวัติของขาราชการ
ตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง  
     ๒.๔)  การควบคุมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ 
     ๒.๕) การจัดทําประกาศเกยีรติคุณในวาระขาราชการตํารวจเกษยีณอาย ุ
     ๒.๖)  การเก็บรักษาและบันทึกขอมูลประวัติลงในสมุดประวตัติรวจสอบ
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)  จายประกาศนยีบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
เหรียญราชอิสริยาภรณของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจาํ คูสมรสขาราชการตํารวจชัน้ผูใหญ และ 
ผูทําคุณประโยชน 
     ๒.๑๐) บันทึกขอมูลผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ 
เหรียญราชอิสริยาภรณตามราชกิจจานเุบกษา 
     ๒.๑๑)  จัดทําบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนและ
หรือเหรียญราชการชายแดน 
     ๒.๑๒)  การขอรับและขอพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญตรา
ตางประเทศ 
     ๒.๑๓)  จัดทําทะเบียนผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
เหรียญราชอิสริยาภรณ ทะเบียนประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
     ๒.๑๔)  การขอลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตวั ลาพักผอน ลาอุปสมบท 
ลาไปประกอบพิธีฮัจญ ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล และการขอลาออกจากราชการ 
     ๒.๑๕)  การใหออกจากราชการตามกฎหมายอนัมใิชเกีย่วกับการกระทําผิด
ทางวินยั  เชน  เหตุเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ  ขาดคุณสมบัติทั่วไป  ขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง  เปนตน 
     ๒.๑๖)  การลาออกจากราชการตามนโยบายของรฐับาลหรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล 
     ๒.๑๗)  การขอรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตปุฏิบัติราชการ 
     ๒.๑๘)  งานตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานทะเบียนประวัติบุคคล 
     ๒.๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)   ฝายแตงตัง้  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการ
ตํารวจ (การแตงตั้งดํารงตําแหนงสงูขึ้น และการแตงตัง้สบัเปลีย่นหมนุเวียน)  การกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการแตงตั้ง  การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําและสํารองราชการ  การสั่งใหขาราชการตํารวจเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร (การปฏิบัติราชการและการเดนิทางไปราชการ)  การสั่งใหขาราชการตาํรวจรักษา
ราชการแทน  การสั่งใหขาราชการตํารวจเล่ือนการเดนิทางไปรับตาํแหนงใหม  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 



 ๕๔ 
 

   ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการแตงตั้งขาราชการตาํรวจ 
     ๓.๓)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ประทวนในสังกัดสํานักงาน 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๔)  การแตงตั้งขาราชการตาํรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร
ในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๕)  การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นสญัญาบัตรระดับสารวัตร
ขึ้นไป  ดังนี ้
      ๓.๕.๑)  การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
      ๓.๕.๒)  การคัดเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตาํแหนง  
ผูบัญชาการ – รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
      ๓.๕.๓)  การคดัเลือกแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตาํแหนง 
ผูบังคับการและรองผูบัญชาการในสังกดัสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และจเรตํารวจแหงชาติ 
      ๓.๕.๔)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง 
สารวัตร – รองผูบังคับการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
      ๓.๕.๕)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจดํารงตําแหนง 
สารวัตร – ผูกํากับการ ไมสูงกวาตําแหนงเดมิในสังกัดสํานกังานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๖)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจในอํานาจของผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติตามมาตรา ๕๖  แหงพระราชบญัญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     ๓.๗)  การสั่งใหขาราชการตํารวจประจําสวนราชการหรือสํารองราชการ 
ในอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๘)  การสั่งใหขาราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการในอํานาจผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๙)  การสั่งใหขาราชการตํารวจเดินทางไปราชการนอกที่ตั้ง
สํานักงานในอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๑๐)  การสั่งใหขาราชการตํารวจรักษาราชการแทนในอํานาจผูบญัชาการ
ตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๑๑)  การสั่งใหขาราชการตํารวจเล่ือนการเดินทางไปรับตําแหนง
ใหมในอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๑๒)  งานตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานการแตงตั้งขาราชการตํารวจ 
     ๓.๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๕๕ 
 

    ๔) ฝายบรรจุ   มหีนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบัการบรรจุผูไดรับการ
คัดเลือกหรือสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ  การรับโอนขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตํารวจ
หรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบรรจเุปนขาราชการตํารวจ  การบรรจุขาราชการตํารวจซึ่งออกจาก
ราชการไปแลว  หรือขาราชการซึ่งมใิชขาราชการตํารวจหรือพนกังานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งออก
จากราชการ  หรือออกจากงานไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ  การโอนขาราชการตํารวจ 
ไปรับราชการทางสวนราชการหรือหนวยงานอื่น  การรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  การแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจ (การแตงตัง้เลื่อนชั้น)  การสงตัวขาราชการตาํรวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ   
การสั่งใหขาราชการตํารวจรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  การขึ้นทะเบียนขาราชการตํารวจกองประจําการ  และ 
การปลดออกจากกองประจําการเปนกองหนุนประเภทตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)  การบรรจุผูไดรับการคดัเลือกหรือสอบแขงขันได  เขารับราชการ 
เปนขาราชการตํารวจชัน้สัญญาบัตร ช้ันประทวน และชัน้พลตํารวจ 
     ๔.๓)  การบรรจุผูไดรับการคัดเลือกหรือสอบแขงขันได  เขารับราชการ
เปนขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจหรือช้ันประทวน  รับเงินเดือนขั้นต่ําของชั้นพลตํารวจหรือช้ันประทวน 
เพื่อเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักสูตรที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนด  เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ
     ๔.๔)  การบรรจุขาราชการตํารวจซึ่งออกจากราชการไปแลวกลับเขา 
รับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบตัรและชั้นประทวน 
     ๔.๕)  การบรรจุขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตาํรวจหรือพนกังานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งออกจากราชการ  หรือออกจากงานไปแลวกลับเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
     ๔.๖)  การโอนขาราชการตาํรวจชัน้สญัญาบัตรและชัน้ประทวน 
ไปรับราชการทางสวนราชการหรือหนวยงานอื่น 
     ๔.๗)  การรับโอนขาราชการซึ่งมใิชขาราชการตํารวจหรือพนกังานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาบรรจุเปนขาราชการตาํรวจชัน้สัญญาบัตรและชัน้ประทวน 

   ๔.๘)  การรายงานผลการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
     ๔.๙)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ประทวนหรือช้ันพลตาํรวจเปน
ขาราชการตาํรวจชั้นสัญญาบัตรรับเงนิเดอืนตามคณุวุฒ ิ ไดแก 
      ๔.๙.๑) การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ประทวนหรือช้ันพลตาํรวจ
ที่สําเร็จการศกึษาจากสถานศกึษาของสํานกังานตํารวจแหงชาติเปนขาราชการตํารวจชัน้สัญญาบัตร (หลักสตูร
นักเรียนนายรอย และหลักสูตรนักศึกษาพยาบาลตํารวจ) 



 ๕๖ 
 

      ๔.๙.๒)   การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนหรือ 
ช้ันพลตํารวจที่สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดเปนขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตร (หลักสูตรการฝกอบรมผูมีวุฒินิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร เพื่อบรรจุแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร) 
     ๔.๑๐)  การบรรจุผูไดรับการคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
ช้ันประทวนรับเงินเดือนขัน้ต่ําของชั้นประทวนเขารับการฝกอบรมเพื่อรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ
     ๔.๑๑)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาของสํานักงานตาํรวจแหงชาติเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
และหลักสูตรนักเรียนผูชวยพยาบาลตํารวจ) 
     ๔.๑๒)  การสงตัวขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
ดังนี ้
      ๔.๑๒.๑)  หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคล 
ที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  
      ๔.๑๒.๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตาํรวจและบุคคล 
ที่บรรจหุรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจชัน้ประทวนและชั้นพลตํารวจ  
     ๔.๑๓)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจชัน้ประทวนผูสําเร็จการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนขาราชการตาํรวจชั้นสัญญาบัตร  หลักสูตรตาง ๆ  ดังนี ้
      ๔.๑๓.๑)  ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการตาํรวจชั้นสัญญาบัตร  
      ๔.๑๓.๒)  ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจผูมีวุฒิปริญญาตรี  เพื่อพิจารณาแตงตั้งเลื่อนชัน้ใหไดรับเงนิเดือนตามคณุวุฒเิปนขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตร  
      ๔.๑๓.๓)  ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมดาบตํารวจ 
หรือจาสิบตํารวจ  เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  
     ๔.๑๔)  การแตงตั้งขาราชการตาํรวจชั้นประทวนหรือช้ันพลตาํรวจ 
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือสอบแขงขันไดเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรรับเงินเดือนตามคณุวฒุิ 
     ๔.๑๕)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจหรือดาบตํารวจ 
ที่ปฏิบัติหนาทีผู่นําหนวยเขาทําการสูรบเพื่อปองกันอธิปไตยหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  และจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดผลดีแกการปราบปรามจนไดรับ
พระราชทานเหรียญกลาหาญ  หรือเหรียญพิทักษเสรีชนชั้น ๑  เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
     ๔.๑๖)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีความรูความสามารถ
และไดสรางชือ่เสียงใหกับประเทศชาติจนเปนที่ประจกัษเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 



 ๕๗ 
 

     ๔.๑๗)  การแตงตั้งขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตรกรณีมีเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กําหนด 
     ๔.๑๘)  การสั่งใหขาราชการตํารวจไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒ ิ
     ๔.๑๙)  การขึ้นทะเบยีนขาราชการตํารวจกองประจําการและการปลดออก
จากกองประจาํการเปนกองหนุนประเภทตาง ๆ 
     ๔.๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕) ฝายความชอบ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา  ความชอบกรณีพิเศษ  งานยศตาํรวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๕.๒)  กําหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจและ
เล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจาํ  
     ๕.๓)  รับและตรวจสอบบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นคาจาง
พรอมคําส่ังเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้นคาจางจากหนวยตาง ๆ  
     ๕.๔)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจผูรับเงินเดือนระดับ ส.๖   
ขึ้นไป 
     ๕.๕)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจระดับ ส.๔ และ ส.๕  
ในกองบังคับการ ในสังกัดสํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๖)  การปรับระดับอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจผูไดรับการแตงตั้ง
เปนรองผูบังคับการในกองบงัคบัการ ในสงักัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๗)  การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณพีิเศษในโควตาสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๕.๘)  การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณพีิเศษนอกเหนอืโควตาปกต ิ
     ๕.๙)  การลดจํานวนเงินเบิกลดใหแกขาราชการตํารวจ  
     ๕.๑๐)  ตอบขอหารือการเลื่อนเงินเดือน 
     ๕.๑๑)  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน
หนวยงานพิเศษดานความมัน่คงเปนประจาํและเต็มเวลา  เชน  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน   
กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๔ สวนหนา  ฯลฯ 
     ๕.๑๒)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ประจํา 
วังศุโขทัย 
     ๕.๑๓)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่รักษา 
ความปลอดภยัคณะรัฐมนตรี 



 ๕๘ 
 

     ๕.๑๔)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ลาออกไปสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิภา  ภายหลังบรรจุกลับเขารับราชการ  เพื่อนําเสนอ ก.ตร. พิจารณา
เปนกรณพีิเศษ 
     ๕.๑๕)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการซึ่งมี
เงินเดือนเต็มขัน้  และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบังคับการ 
     ๕.๑๖)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจระดับรองผูกํากับการซึ่งมี
เงินเดือนเต็มขัน้  และไดรับแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงผูกํากบัการในกองบงัคับการ ในสงักัดสํานักงาน 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๑๗)  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจที่ไมเปนไปตามหลกัเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดใน กฎ ก.ตร. 
     ๕.๑๘)  งานพิจารณาดาํเนินการในเรือ่งบําเหน็จความชอบกรณีพเิศษ
สําหรับขาราชการตํารวจที่เสยีชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวติ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 
     ๕.๑๙)  งานพิจารณาดาํเนินการในเรือ่งบําเหน็จความชอบกรณีพเิศษ
สําหรับขาราชการตํารวจที่เสยีชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมบาดเจ็บแตปฏิบัติหนาที่
ในสภาพเสี่ยงอันตรายตอชีวติ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหนจ็ความชอบ คาทดแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาทีแ่ละประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตยและรกัษาความไมสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (เรียกโดยยอวา  
ระเบียบ บ.ท.ช.)   
     ๕.๒๐)  งานพิจารณาดาํเนินการอนุมตัิเงินทําขวัญ (หรืออีกนัยอาจเรียกวา 
คาทดแทนอวยัวะที่สูญเสียหรือเส่ือมหรือไรสมรรถภาพเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ)  ใหแกขาราชการ
ตํารวจหรือลูกจางที่สูญเสียอวัยวะหรืออวยัวะไรหรือเส่ือมสมรรถภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ   
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๖  
     ๕.๒๑)  งานบันทึกประวัตแิละราชการพิเศษ 
     ๕.๒๒)  งานชมเชยการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
     ๕.๒๓)  งานคัดเลือกผูทําคุณประโยชนดีเดนตอพทุธศาสนา 
     ๕.๒๔)  งานคัดเลือกบคุคลและโครงการดีเดน 
     ๕.๒๕)  งานคัดเลือกศษิยเกาดีเดนจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
ที่ประสานงานขอใหดําเนินการคัดเลือก 
 
 



 ๕๙ 
 

     ๕.๒๖)  งานคัดเลือกบคุคลผูมีผลงานหรือคุณสมบัติดีเดนในดานอื่น ๆ  
ที่ไดรับมอบหมาย 
     ๕.๒๗)  การแตงตั้งวาที่ยศขาราชการตํารวจชั้นสญัญาบัตรสูงขึ้น 
     ๕.๒๘)  การแตงตั้งยศขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ 
     ๕.๒๙)  การขอพระราชทานยศกรณปีกติใหแกขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตรซึ่งยังคงดํารงตําแหนงวาทีย่ศนั้นอยู  โดยดําเนินการปละ  ๒  คร้ัง คือ วาระเมษายน และตุลาคม
ของทุกป 
     ๕.๓๐)  การขอพระราชทานยศใหแกขาราชการตํารวจที่ประกอบคุณงาม
ความดีโดยสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาตแิละสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๕.๓๑)  การขอพระราชทานยศรอยตาํรวจตรีใหแกจาสิบตํารวจและ 
ดาบตํารวจทีจ่ะครบเกษยีณอายุประจําป 
     ๕.๓๒)  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตร 
     ๕.๓๓)  การถอดยศขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดสํานักงาน 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๓๔)  การแจกจายสัญญาบัตรยศ 
     ๕.๓๕)  การออกและแจกจายประทวนยศ 
     ๕.๓๖)  การตรวจสอบฐานขอมูลกลางดานการเลื่อนเงินเดือนใหแก
ขาราชการตํารวจ 
     ๕.๓๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖) ฝายประเมินบุคคล  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการตาํรวจ พนกังานราชการ และลูกจางประจาํ  การรวบรวมและจดัเก็บผลการ
ประเมนิการปฏิบัติราชการไวเปนสถิติ  การศึกษา วจิัยสภาพปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตาํรวจใหมีมาตรฐานและ
สอดคลองรองรับกับสภาพแวดลอม  การศึกษา วเิคราะหเพื่อจดัวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ใหมีประสิทธภิาพ  การกําหนดแนวทางในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพล  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรมเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาขาราชการตํารวจ  การบันทึก
ผลงานและคุณงามความดีของขาราชการตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๖.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๖.๒)  การกําชับการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวธีิการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางประจํา 



 ๖๐ 
 

     ๖.๓)  การจัดทําขอตกลงที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๖.๔)  การกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา  
     ๖.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองทะเบียนพลและผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๖.๖)  การประเมินสภาพปญหาและเสนอแนวทางแกไขในการ
ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     ๖.๗)  การพิจารณาขอหารือและตอบปญหาเกี่ยวกบัการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ 
     ๖.๘)  การติดตามและนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมากําหนด
นโยบายและแผน  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีมาตรฐานและถูกตองตามระบบ
คุณธรรม 
     ๖.๙)  การประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการตํารวจ  
     ๖.๑๐)  การนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชในดานการ
บริหารงานบุคคล 
     ๖.๑๑)  การดําเนนิการเกี่ยวกับการใหขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
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  เพื่อพัฒนาระบบการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรใหมีประสทิธิภาพ 
     ๖.๑๗)  การพัฒนาระบบและโปรแกรมประยกุตเพื่องานประเมนิผล 
การปฏิบัติราชการ 



 ๖๑ 
 

     ๖.๑๘)  การเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ ขอกฎหมาย ทีเ่กี่ยวของทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Internet)  
     ๖.๑๙)  การตอบปญหาขอขัดของเกีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Internet) 
     ๖.๒๐)  การศึกษาและวิเคราะหสถิติขอมูลตลอดจนปญหาขอขัดของ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อจัดวางระบบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     ๖.๒๑)  การศึกษาและวิเคราะหเพื่อกาํหนดวัตถุประสงค รูปแบบ และ
ลักษณะงานทีจ่ะประเมินผล  ตลอดจนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
     ๖.๒๒)  การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจ  
     ๖.๒๓)  การศึกษาและแปลผลสถิติขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
มาใชประโยชนทางการบริหารงานบุคคล  
     ๖.๒๔)  การศึกษา วิจยัสภาพปญหาในการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมีความสอดคลองรองรับกับสภาพแวดลอม 
     ๖.๒๕)  การพัฒนาหลกัเกณฑและวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของขาราชการตํารวจใหมีมาตรฐาน เที่ยงตรง เชื่อถือได และสะดวกตอการนําไปใช  
     ๖.๒๖)  การวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา สงเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลภายหลังการฝกอบรม  เพื่อกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาขาราชการตํารวจ  
     ๖.๒๗)  การวิเคราะหผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ตํารวจใหสอดคลองกับระบบคุณธรรม  
     ๖.๒๘)  การพิจารณาคดัเลือกขาราชการตํารวจดเีดนของกองทะเบียนพล 
     ๖.๒๙)  การบันทึกผลงานและคณุงามความดีของขาราชการตํารวจ 
     ๖.๓๐)  การกําหนดแนวทางในการฝกอบรมเพื่อพัฒนา สงเสริม และ 
เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลใหกับขาราชการตํารวจที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากวามาตรฐาน  
     ๖.๓๑)  การติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติราชการของผูเขารับ 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนา สงเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลภายหลังการฝกอบรม  เพื่อนําผลที่ไดมา
วิเคราะหและกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาขาราชการตํารวจ 
     ๖.๓๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 



 ๖๒ 
 

   (๕) กองสวัสดิการ  ประกอบดวย                  
    ๑)    ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
      ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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 ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพ 
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔) งานบัญชีของฝายตาง ๆ ในกองสวัสดิการตามระบบบัญชีสากล 
นอกเหนือจากที่ใชระบบบัญชีหนวยงานยอย  โดยปฏิบัติงานเกีย่วกับการวางระบบและแกไขระบบบัญชี   
การวางรูปบัญชี  การจัดทําบญัชีที่มีลักษณะพิเศษ  ตลอดจนตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน บัญชีและพัสดุ  
และยอดเงินคงเหลือประจําวัน  การจัดทํางบดุลเพื่อแสดงยอดรายรับ – รายจายของกองสวัสดิการ  รวมทั้ง
รับผิดชอบงานบัญชีเก็บเงินฌาปนสถาน  และงานสวัสดกิารระดับสํานกังานตํารวจแหงชาติที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ  
     ๑.๑๕)   งานตรวจการปฏิบัติงาน และหลักฐานเอกสารทางราชการ 
การเงินของงานทะเบยีนฌาปนกิจสงเคราะห  งานเก็บเงนิฌาปนกจิสงเคราะห  งานตรวจสอบและจายเงิน  
งานสงเคราะห  งานเงินทุนหมุนเวยีน งานฌาปนสถาน งานสโมสรตํารวจ และงานสวัสดิการระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ  
     ๑.๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
     ๑.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
 



 ๖๓ 
 

     ๑.๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)   ฝายการจัดสวสัดิการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้   
     ๒.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๒.๒)   งานยุทธศาสตรสวัสดิการ  
     ๒.๓)   งานศูนยประสานการจัดสวสัดิการ  
     ๒.๔)   งานเลขานุการการจัดสวัสดกิาร 
     ๒.๕)   งานติดตาม ประเมินผลการจัดสวัสดิการ  
     ๒.๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
    ๓)   ฝายสวัสดิการการเงิน   มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห  
งานมูลนิธิ  งานสวัสดิการเงนิกูและสหกรณออมทรัพย  งานเงินทุนหมนุเวยีน ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๓.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๓.๒)   งานมูลนิธิ 
     ๓.๓) งานสวัสดิการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการ  
     ๓.๔)   งานเงินกู และสหกรณออมทรัพย  
     ๓.๕)   งานเงินทุนหมนุเวยีน 
     ๓.๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
    ๔)   ฝายสวัสดิการบานพัก  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดกิาร
บานพักของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ สวนกลาง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๔.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๔.๒)   งานการเงิน – บัญชี 
     ๔.๓)   ควบคุมดูแลและบริหารงานอาคารบานพักสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สวนกลาง  โดยปฏิบัติงานเกีย่วกบัการพิจารณาคํารองและจัดสรรบานพักใหขาราชการตาํรวจเขาพกั
อาศัย  จัดทําทะเบียนคุมบานพักและรายชื่อผูเขาพักอาศัย  ดูแลรักษาและทําการซอมแซมอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค  รวมทั้งดําเนินการจดัเก็บคาบํารุง คาน้ําประปา  เปนตน 
     ๔.๔)   จัดหาที่อยูอาศยันอกเหนือจากบานพักสวัสดิการใหกับขาราชการ
ตํารวจ 
     ๔.๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 



 ๖๔ 
 

    ๕)    ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานฌาปนกจิสงเคราะหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  ลูกจางประจําและครอบครัว  ตลอดจน 
งานฌาปนสถานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๕.๒)   งานทะเบยีนฌาปนกิจสงเคราะห 
     ๕.๓)    งานเก็บเงนิฌาปนกิจสงเคราะหสวนกลาง สวนภูมภิาค และ 
นอกประจําการ 
     ๕.๔)   งานตรวจสอบและจายเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
     ๕.๕)   งานระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบังานฌาปนกจิสงเคราะหของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๖)   งานรับเรื่องราว หารือ และรองทุกขของสมาชิกฌาปนกจิ
สงเคราะห และทายาท 
     ๕.๗)   งานพัสดุของงานฌาปนกจิสงเคราะหของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๕.๘)   งานจัดทําบัญชี และเก็บรวบรวมขอมูลการชําระเงินของสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห 
     ๕.๙)   งานฌาปนสถานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมถึงงานพิธีการ
ที่เกี่ยวของ 
     ๕.๑๐)   งานถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 
     ๕.๑๑)   งานวันตํารวจ 
     ๕.๑๒)   งานจัดตั้งกองผาปา ๔ มุมเมอืงในวนัวิสาขบูชา 
     ๕.๑๓)   งานประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของในดานพิธีการตาง ๆ  
     ๕.๑๔)   งานประชาสัมพันธ 
     ๕.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
    ๖)   ฝายสโมสรและสันทนาการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานสโมสรตํารวจ  งานสถานพักฟนและตากอากาศ  งานสันทนาการ  และงานพิธีการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๖.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๖.๒)   งานการเงิน พสัดุ และงานบญัชี  
     ๖.๓)   งานอาคารสถานที่ ดูแล จดัหา และซอมบาํรุง  
     ๖.๔)   งานจัดเล้ียง จัดประชุม งานสัมมนา งานบานพักตากอากาศ และ
กิจกรรมสันทนาการประเภทตาง ๆ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจและครอบครัว  



 ๖๕ 
 

     ๖.๕)   งานออกแบบ ควบคุม และดาํเนินกจิกรรมที่เปนงานพิธี  
งานสังสรรค งานประชุม  รวมทั้งงานของสํานักงานตํารวจแหงชาตแิละหนวยงานอืน่ 
     ๖.๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
    ๗)    ฝายดนตรี  มีหนาที่และความรับผิดชอบงานบริการดานดนตรีสําหรับ 
พิธีการตาง ๆ  งานดนตรี  งานวิชาการดนตรี  และโรงเรียนสอนดนตร ี โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๗.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๗.๒)   งานพัสดุและสงกําลังบํารุง  
     ๗.๓)   งานสวัสดิการ 
     ๗.๔)   งานเสนอดนตรีประเภทตาง ๆ ในงานราชพิธี รัฐพิธี  พิธีการสําคัญ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และหนวยงานราชการอื่นที่รองขอ  รวมถึงการจัดการแสดงดนตรีประเภท 
ตาง ๆ เพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ  โดยมวีงดนตรีประเภทตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ  ดังนี ้
      -  วงโยธวาทิต 

    -  วงปสกอต 
      -  วงหัสดนตร ี
      -  ซอวง 
      -  วงดนตรีไทย 
      -  วงดนตรีประเภทอืน่ ๆ ที่จดัตั้งขึ้นตามความเหมาะสม 
     ๗.๕)   งานการประพนัธเพลง คิดคน ดัดแปลงบทเพลง จังหวะลีลา 
ทวงทํานองเพลง 
     ๗.๖)   งานเก็บรวบรวมบทเพลงตาง ๆ ตําราทางดนตรี และงานวิจัย 
ทางดนตร ี
     ๗.๗)   งานหองบันทกึเสียง และเทคโนโลยีดนตรี 
     ๗.๘)   งานประชาสัมพันธ 
     ๗.๙)   งานจัดฝกอบรมแกเจาหนาทีแ่ละหนวยงานตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ดนตร ี
     ๗.๑๐)   งานวิชาการ การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
การจัดทําหลักสูตรและตําราเรียนตาง ๆ  
     ๗.๑๑)   งานหองสมุด และพิพิธภณัฑดนตร ี
     ๗.๑๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๘) ฝายกีฬา   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการกีฬาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่วกับกิจกรรมสงเสริมการกีฬา  โดยปฏิบตัิงานเกีย่วกับการฝกอบรม การนิเทศ   
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การสาธิต  การสอนวิชาพลศึกษาและวิชาอื่น ๆ  การตัดสินและกตกิาของกีฬาประเภทตาง ๆ  ตลอดจนเปน
เจาหนาทีด่ําเนนิงานของสํานกังานคณะกรรมการอํานวยการบริหารการกีฬาตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๘.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๘.๒)   งานจัดทําทําเนียบสถานภาพนักกฬีา และผลการปฏิบัติการของ
นักกฬีา 
     ๘.๓)   อํานวยความสะดวกดานสถานที่ สนามกฬีา 
     ๘.๔)  ดูแลรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา อุปกรณกฬีาที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ 
     ๘.๕)   ดูแลสุขภาพนกักีฬา โดยการวางแผนอํานวยการและประสานงาน
ดานการแพทยกับโรงพยาบาลตํารวจ 
     ๘.๖)   งานประชาสัมพันธ  
     ๘.๗)   งานการเงิน – พัสดุ  
     ๘.๘)   เปนเจาหนาทีธุ่รการสํานักงานคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
การกีฬาตํารวจ 
     ๘.๙)   งานควบคุมการแขงขัน สงเสริม พัฒนา  ฝกอบรม นิเทศ  สาธิต 
ตัดสิน  กติกา  ติดตาม  ประเมินผล  และรวบรวมสถิติการแขงขันกฬีาตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๘.๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
    ๙)   กลุมงานอนุศาสนาจารย  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกจิการของ
อนุศาสนาจารย  อํานวยการและดําเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธี  ใหคําแนะนําแกผูบังคับบัญชาในปญหาทั้งปวง 
ที่เกี่ยวกับศาสนาและการใหขวัญและกําลังใจแกขาราชการตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๙.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
     ๙.๒)   คนควาวิทยาการอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกงานอนุศาสนาจารย 

   ๙.๓)   รวบรวมและเรียบเรียงตํารา  รวมทั้งสรางอุปกรณการสอน  อบรม 
ในหนาที่อนุศาสนาจารย 
     ๙.๔)   รับผิดชอบการจัดทําวารสารทางดานศาสนา 
     ๙.๕)   รับผิดชอบการจัดทําปฏิทินงานและจดหมายเหต ุ
     ๙.๖)   จัดทําทําเนยีบอนุศาสนาจารย  และผูชวยอนุศาสนาจารย 
     ๙.๗)   ดําเนินการเรื่องจุลสารทางศีลธรรม  และวัฒนธรรมของกลุมงาน
อนุศาสนาจารย  สําหรับแจกจายภายในหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๙.๘)   วางแผน  จัดทาํโครงการ  ประสานงาน  กํากับดูแลการอบรม
ศีลธรรม  วัฒนธรรม  การพัฒนาจริยธรรม  และการรายงานผล 
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     ๙.๙)   ดําเนินการเรื่องการอบรมทางศีลธรรม  และการอบรมกรณีอ่ืน ๆ 
เปนพิเศษตามนโยบายของผูบังคับบัญชา 
     ๙.๑๐)   ประเมินผลการอบรมศีลธรรม  และการพฒันาจริยธรรม 
     ๙.๑๑)   ดําเนินการทางดานพิธีและการบริการทางศาสนพิธี 
     ๙.๑๒)   รับผิดชอบอุปกรณประกอบพิธี 
     ๙.๑๓)   ใหคําแนะนําและกวดขันการปฏิบัติพิธีของอนุศาสนาจารย  และ
ผูชวยอนุศาสนาจารย 
     ๙.๑๔)   ดําเนินการประสานและนิมนตพระสงฆในพิธีการที่เกีย่วของ 
     ๙.๑๕)   รับผิดชอบการจัดอนุศาสนาจารยปฏิบัติพธีิ 
     ๙.๑๖)   ดําเนินการดานพิธีและการกุศลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
ในสวนทีเ่กีย่วของหรือของหนวยงานตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายอํานาจหนาที ่
     ๙.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  



  ๖๘ 

  (ง)  สํานักงานงบประมาณและการเงิน  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  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
ของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกบัฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
    ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย                                   
   (๒)  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศดานงบประมาณและการเงิน  มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกับนโยบาย วางแผน ประสานงาน กํากบั
ดูแล และดําเนนิการดานเทคโนโลยีสารสนเทศงบประมาณการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที ่ 
ดังนี ้
               ๑)  งานธุรการและและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานวิเคราะหและจัดการงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาตภิายใต
ระบบสารสนเทศการงบประมาณ (BIS : Budget Information System)  
                     ๓)  งานวิเคราะหและจัดการการเงินและบัญชีของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ 
ภายใตโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS : Government Fiscal Management 
Information System)     



  ๖๙ 

                  ๔)  งานรายงานสถานภาพการเงนิ บัญชี และระบบงบประมาณของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
                   ๕)  งานจัดทําแผนพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศดานงบประมาณ
และการเงนิและบัญชี
                       ๖)  งานจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมนิผล (EvMIS : 
Evaluation Management Information System) ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
                       ๗)  งานเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการทางการเงิน (FMIS) ระบบ
ขอมูลผูบริหาร (EIS) และระบบสนับสนนุการตัดสินใจในเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร 
                       ๘)   งานใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานงบประมาณและการเงนิ 
    ๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
                       ๑๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
      (๓)   กองงบประมาณ  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  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลัง
พลของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั 
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     ๑.๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

         ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย               
    ๒)  ฝายยุทธศาสตรและแผนงบประมาณภาพรวม  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณยุทธศาสตร ผลผลิต กิจกรรมภาพรวมดานงบประมาณ  รวบรวมความตองการ  
การประมาณการรายไดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตดิตาม เรงรัดและประเมินผลการใชจายงบประมาณ
และผลผลิตของสํานักงานตาํรวจแหงชาตใินระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ตามยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาล  โดยรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้   
                         ๒.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  งานรวบรวมและจัดทําคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
                         ๒.๓)   งานการจัดทํารายจายขั้นต่ําที่จําเปนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                      ๒.๔)   งานตรวจสอบและรายงานสถานภาพงบประมาณของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS : Government Fiscal 
Management Information System)     
                        ๒.๕)   งานการประชมุคณะกรรมการเรงรัดและตดิตามผลการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                       ๒.๖)   งานจัดทําขอมูลประมาณการรายไดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                        ๒.๗)   งานจัดทําขอมลูการรับ – จายเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
                        ๒.๘)   งานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ (PART : Performance Assessment Rating Tool) 
                        ๒.๙)   งานการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (เฉพาะสวนทีไ่ดรับมอบหมาย) 
                        ๒.๑๐)  งานการจัดทํารายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
                        ๒.๑๑)  งานดําเนนิการตามมติของคณะรัฐมนตรีดานงบประมาณของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
                        ๒.๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                 ๓)  ฝายงบประมาณ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
งบประมาณ  การวิเคราะหงบประมาณ  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการงบประมาณ  รวบรวมความตองการ
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งบประมาณ  ดําเนินการจัดสรรและสั่งจายงบประมาณประจําป  ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรฐับาล (รับผิดชอบสวนบงัคบับัญชา)                    
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)  งานรวบรวมคาํขอตั้งงบประมาณรายจายตามผลผลิต กิจกรรม  
และงบรายจาย 
     ๓.๘)  งานกําหนดกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๙)  งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๓.๑๐)  งานดําเนนิการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของวดเงิน เพิม่ลดวงเงิน 
การเปลี่ยนแปลง และโอนงบประมาณ 
     ๓.๑๑)  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต กิจกรรม และ 
งบรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ   
     ๓.๑๒)  งานรวบรวมแผนการใชจายงบประมาณตามผลผลิต กิจกรรม  
และงบรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๑๓)  งานจัดทําขอมลูขอสนเทศชี้แจงตอสวนราชการและผูเกีย่วของ 
     ๓.๑๔)  งานดําเนนิการจดัสรรและสั่งจายงบประมาณรายจายประจําป 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๑๕)  งานรวบรวมและประมาณการใชจายงบประมาณรายจาย 
เพื่อกําหนดการแบงเงินประจํางวด 
     ๓.๑๖)  งานพิจารณาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย (ที่อยูใน
อํานาจสํานักงานตํารวจแหงชาติ) ในกรณทีี่เงินประจํางวดไมเพียงพอ 
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     ๓.๑๗)  งานพิจารณาขออนุมัติส่ังจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป 
(ที่อยูในอํานาจสํานักงานตํารวจแหงชาต)ิ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
     ๓.๑๘)  งานดําเนนิการจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการอื่นเบกิจาย
งบประมาณแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๑๙)  งานดําเนนิการขอผูกพันงบประมาณรายจายขามปงบประมาณ 
     ๓.๒๐)  งานดําเนนิการขอใชเงินคงคลัง เงินทุนสํารองจาย และงบกลาง 
ตาง ๆ 
     ๓.๒๑)  งานวางแผนและพิจารณาเกีย่วกับการใชงบประมาณเหลือจาย 
     ๓.๒๒)  งานดําเนนิการรวบรวมสถิติขอมูลการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจายประจําปตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจายของหนวยตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๓.๒๓)  งานดําเนนิการรวบรวมสถิติขอมูลการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจายของหนวยตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๒๔)  งานดําเนนิการรวบรวมสถิติการของบประมาณเพิ่มเติม การเพิ่มลด
วงเงิน การเปลี่ยนแปลง และการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
     ๓.๒๕)  งานดําเนนิการตรวจสอบและติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปของหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเปนไปตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจาย 
     ๓.๒๖)  งานดําเนนิการประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๒๗)  งานทบทวนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๒๘)  งานดําเนนิการใหขอคิดเหน็ในการกําหนดวงเงินการจัดสรร
งบประมาณ 
     ๓.๒๙)  งานดําเนนิการประมาณการคาใชจาย  คนหารายละเอยีดและ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับสถานการณปจจุบนั  และรวบรวมเพื่อวิเคราะหหาตวัเลขที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง 
การจัดสรร 
     ๓.๓๐)  งานพิจารณาริเริ่มหรือใหความรวมมือเพื่อพัฒนาการตาง ๆ ของ
ระบบงบประมาณในทางวิชาการ 
     ๓.๓๑)  งานดําเนนิการรวบรวมสถิติ ติดตาม และวิเคราะหขอมูลการจัดเก็บ
รายไดตามประเภทตาง ๆ 
     ๓.๓๒)  งานดําเนนิการประมาณรายไดประจําปของหนวยตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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     ๓.๓๓)  งานดําเนนิการบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS : Government Fiscal Management 
Information System) 
     ๓.๓๔)  งานดําเนนิการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
และผลผลิตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติตามระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS : Government 
Fiscal Management Information System)  โดยรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบเปนประจาํทุกเดือน  
เพื่อมิใหหนวยใชจายเงินเกนิกวาทีไ่ดรับจดัสรรตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๓๕)  งานดําเนนิการเตือนและหรือทักทวงหนวยตาง ๆ ในกรณี
ดังตอไปนี้  

   ๓.๓๕.๑) หนวยใชจายเงนิไมเปนไปตามยุทธศาสตรและนโยบาย
ของรัฐบาล  และสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
      ๓.๓๕.๒)  ไมนําเขาขอมลูในระบบงบประมาณใหเปนปจจุบัน
ตลอดเวลา  (Online Real-Time) 

   ๓.๓๕.๓) การใชเงินเกินกรอบวงเงินทีสํ่านักงานตํารวจแหงชาต ิ
จัดสรรในแตละงบรายจาย 
      ๓.๓๕.๔) เมื่อดําเนินการตามขอ ๓.๓๕.๑) – ๓.๓๕.๓) แลวให
รวบรวมรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบทุกเดือน  
     ๓.๓๖)  งานจัดทําประมาณการตนทนุผลผลิตกิจกรรมในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใชในการขอตั้งงบประมาณรายจายในแตละป 
     ๓.๓๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            ๔)   ฝายงบประมาณ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเชนเดยีวกับ 
ฝายงบประมาณ  ๑  โดยรับผิดชอบตามยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล (รับผิดชอบ 
สวนปฏิบตัิการเฉพาะทางและสวนบริการ)  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                    ๕)   ฝายงบประมาณ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเชนเดยีวกับ 
ฝายงบประมาณ  ๑  โดยรับผิดชอบตามยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  (รับผิดชอบ 
สวนปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม)  รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                   ๖)  ฝายงบประมาณ  ๔  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเชนเดยีวกับ 
ฝายงบประมาณ  ๑  โดยรับผิดชอบตามยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  (รับผิดชอบ 
สวนสนับสนนุการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม)  รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                  ๗)   ฝายงบประมาณ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเชนเดยีวกับ 
ฝายงบประมาณ  ๑  โดยรับผิดชอบตามยทุธศาสตรการจดัสรรงบประมาณของรัฐบาล  (รับผิดชอบ 



  ๗๔ 

สวนการศึกษา กิจการพิเศษ และกองทุนตาง ๆ)  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๘)   ฝายวชิาการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหระบบการ
วางมาตรฐานหรือหลักเกณฑดานงบประมาณในภาพรวม  งานวิชาการเกี่ยวกับยุทธศาสตร  การจัดทําคําขอ
งบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  และการติดตามประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้

   ๘.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๘.๒)  งานวิเคราะหยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล 
     ๘.๓)  งานวิชาการเกีย่วกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล 
     ๘.๔)  งานวิเคราะหระบบการจดัทําคําขอและการบริหารงบประมาณ
รายจาย 
     ๘.๕)  งานวิชาการเกีย่วกับการจัดทาํคําขอและการบริหารงบประมาณ
รายจาย 
     ๘.๖)  งานวิเคราะหระบบการจดัสรรและบริหารงบประมาณ 
     ๘.๗)  งานวิชาการเกีย่วกับการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
     ๘.๘)  งานวิเคราะหระบบการติดตามประเมินผล 
     ๘.๙)  งานวิชาการเกีย่วกับการติดตามประเมินผล 
                       ๘.๑๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
         (๔)   กองการเงิน  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
       ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 

    ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวนิัย 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     ๑.๖)  งานงบประมาณ 
     ๑.๗)  งานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๘)  งานสวัสดิการ 
     ๑.๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ  
     ๑.๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑.๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     ๑.๑๒)  งานศึกษาอบรม 
     ๑.๑๓)  งานฝกอบรมดานการเงนิใหหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ



  ๗๕ 

     ๑.๑๔)  งานระบบการควบคุมการเงนิของสํานักงานผูบังคับบัญชาระดับ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ      
     ๑.๑๕)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ 
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
      ๑.๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย                
    ๒)  ฝายการเงนิ  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายงบบคุลากร 
งบลงทุน  งบเงินอุดหนนุ  งบรายจายอ่ืน  และงบกลาง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
        ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงนิประจํา
ตําแหนง และเงินอื่นที่จายในลักษณะเดยีวกนั     

    ๒.๓)  งานตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับการหักเงินสะสม  การเบิกเงิน
สมทบและเงินชดเชย (ถามี) เพื่อนําสงกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ และกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
ลูกจางประจําของสวนราชการ  
     ๒.๔)  งานตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงแกไขทะเบยีนคุมอัตราถือจาย
เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเดยีวกนั 
     ๒.๕)  งานจัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน  และหนงัสือ
รับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย 
     ๒.๖)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินชวยพเิศษ 
     ๒.๗)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินสวัสดิการเกีย่วกับ 
การรักษาพยาบาลและการศกึษาของบุตรใหกับขาราชการตํารวจ ลูกจางประจํา และผูรับบํานาญ     
     ๒.๘)  งานตรวจสอบและจัดสงเรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดของ 
ผูรับบํานาญทางกองการเงิน 
     ๒.๙)  งานตรวจสอบและแจงภาระหนี้สินของผูรับบําเหน็จ บํานาญทาง
กองการเงนิ 

    ๒.๑๐)  งานรับแจงและจัดทําหนังสือสําคัญเปลี่ยนแปลงสวนราชการผูเบิก
ของผูรับบํานาญ 
     ๒.๑๑)  งานฐานขอมูลการเบิกจายเงนิเดือน คาจาง ของผูเบิกกองการเงิน 



  ๗๖ 

               ๒.๑๒)  งานฐานขอมูลการเบิกจายบําเหน็จบํานาญของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
                 ๒.๑๓)  งานรับแสดงตนการมีชีวิตของผูรับบํานาญในสังกัดพรอมจัดทํา
หนังสือรับรองการขอเบิกบาํเหน็จบํานาญปกต ิ
      ๒.๑๔)  งานตรวจสอบแบบขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จขาราชการของ
ขาราชการที่ลาออกจากราชการหรือเสียชีวิตและเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจํา    
     ๒.๑๕)  งานจัดทําบัตรรับเงินบํานาญใหผูรับบํานาญทางกองการเงิน 
     ๒.๑๖)  งานตรวจสอบหลักฐานการขอรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ    
      ๒.๑๗)  งานสอบทายาทของผูรับบํานาญทางกองการเงินที่ถึงแกความตาย 
     ๒.๑๘)  งานจัดทํารายงานขอมูลรายการหักเงินเพื่อชําระหนี้บุคคลที่สาม 
         ๒.๑๙)  งานรวบรวมและจัดทําแบบแจงสรุปขอมูลหนี้ของผูรับบําเหน็จ
บํานาญปกติทีต่องชําระหนีใ้หแกบุคคลที่สาม 
     ๒.๒๐)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบเงินอุดหนุน  
งบรายจายอ่ืน และงบกลาง  
      ๒.๒๑)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบลงทุน คาครุภัณฑ  
คาที่ดินและสิง่กอสราง หรืองบรายจายใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกนั  
     ๒.๒๒) งานจดัทําทะเบยีนคมุการเบิกจายเงินงบบุคลากร งบลงทุน  
งบเงินอุดหนนุ งบรายจายอืน่ และงบกลาง 
     ๒.๒๓)  งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ทีจ่ายใหกับเจาหนี ้
     ๒.๒๔)  งานจัดทาํหนังสือแจงการจายเงินใหกับหนวยงานที่ขอเบกิ 
     ๒.๒๕)  งานตรวจสอบและเรียกรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก
จายเงินเพื่อประกอบเรื่องขอเบิกสงใหกับงานที่เกีย่วของ 
     ๒.๒๖)  งานบันทึกขอมูลหลักผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
     ๒.๒๗)  งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติขอเพิ่มหรือ
ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักผูขาย  สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติและยืนยันผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
      ๒.๒๘)  งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทกึใบสั่งซ้ือส่ังจาง (PO) 
เพื่อผูกพันงบประมาณงบลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
     ๒.๒๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)  ฝายการเงนิ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจาย 
งบดําเนินงาน หรืองบรายจายใดทีเ่บิกจายในลักษณะเดียวกัน  การเบิกจายเงินงบประมาณเบกิแทนกัน   
การขอกันเงินไวเบกิเหลื่อมป  และการขอขยายเวลาเบิกจายเงินของผูเบิกกองการเงนิ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้



  ๗๗ 

     ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๓.๒)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบดําเนินงาน  หรือ 
งบรายจายใดที่เบิกจายในลกัษณะเดียวกนั 
        ๓.๓)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณเบกิแทนกัน 
     ๓.๔)  งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายเงินยมืราชการ    
         ๓.๕)  งานตรวจสอบใบสําคัญคูจาย  กรณีลูกหนี้เงนิยืมราชการ 
สงใบสําคัญหักลางเงินยืมราชการ 
        ๓.๖)  งานจดัทําทะเบียนคุมการเบกิจายงบดําเนนิงาน  หรืองบรายจายใด 
ที่เบิกจายในลกัษณะเดียวกนั  และงบประมาณเบิกแทนกัน 
     ๓.๗)  งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ทีจ่ายใหกับเจาหนี ้
     ๓.๘)  งานจัดทําหนังสือแจงการจายเงินใหกับหนวยงานที่ขอเบกิ 
     ๓.๙)  งานตรวจสอบสถานะการจายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส  และเรียก
รายงานแสดงสถานะการจายเงินเขาบัญชขีองเจาหนีห้รือผูมสิีทธิรับเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ของผูเบิกกองการเงิน 
     ๓.๑๐)  งานตรวจสอบเอกสารและบนัทึกขอมูลจัดซ้ือจัดจางในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหกับหนวยงานที่เบิกเงินกับกองการเงิน   
        ๓.๑๑)  งานจัดทําหนังสือแจงเลขที่เอกสารใบสั่งซ้ือ/จาง (PO) ใหกับ
หนวยงานทีเ่บกิเงินกับกองการเงิน       
     ๓.๑๒)  งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุมัติขอมูลหลัก
ผูขาย  สงใหกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติและยืนยันผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
        ๓.๑๓)  งานบันทึกขอมูลหลักผูขายในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
       ๓.๑๔)  งานตรวจสอบและบันทึกการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  และ 
การขอขยายเวลาเบิกจายเงนิในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของผูเบิกกองการเงนิ 
        ๓.๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)  ฝายการเงนิ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและจดัทํา
บัญชีเงินทุนหมุนเวยีน  เงนิกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  เงินกองกลางสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  เงนิกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ  เงินกูเพื่อจดัหาที่อยูอาศัยสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เงินมลูนิธิ  
เงินกองทุนสวสัดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิรายได
แผนดิน เงนินอกงบประมาณ  เงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  และ 
งานเงินทดรองราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
 
 



  ๗๘ 

     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๔.๒)  งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน  นําฝากเงิน  และเบิกจาย
เงินทุนหมนุเวยีน  เงินกองทนุเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ  เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิมูลนิธิ  เงินกองทุน
สวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินกองทนุคาใชจาย 
ในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และเงินนอกงบประมาณ 
        ๔.๓)  งานจัดทําเอกสารประกอบการจายเงนิตามที่กองการเงนิหรือ
กระทรวงการคลังกําหนดของเงินทุนหมนุเวยีน  เงนิกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  
เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิกูกองกลางอุดหนนุตํารวจ  เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เงินมูลนิธิ  และเงินกองทนุสวัสดิการสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
        ๔.๔)  งานจัดทําทะเบียน และบัญชีเงินทุนหมนุเวียน  เงินกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินกูกองกลางอุดหนุนตาํรวจ  เงินกู
เพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินมูลนิธิ  เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
เงินโครงการพเิศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และเงินนอกงบประมาณ 
     ๔.๕)  งานติดตามทวงถามการชําระหนี้ของลูกหนีเ้งินยืมกองกลางจาย  
เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิกูกองกลางอุดหนนุตํารวจ  เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เงินมูลนิธิ  เงินกองทุนสวสัดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินโครงการพิเศษของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เงินยืมราชการ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินทดรองราชการ  
         ๔.๖)  งานปดบัญชีประจําวนัเงินทนุหมุนเวยีน  เงินกองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินกูกองกลางอุดหนุนตาํรวจ   
เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิมูลนิธิ  เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
เงินโครงการพเิศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินรายไดแผนดิน  เงนินอกงบประมาณ  เงินกองทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  และงานเงนิทดรองราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
        ๔.๗)  งานจัดทํารายงานฐานะการเงนิทุกสิ้นเดือน  เงินทุนหมนุเวียน  
เงินกองทุนเพือ่การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  เงินกองกลางสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เงินกูกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิมูลนิธิ  เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนินอกงบประมาณ  เงินกองทนุคาใชจาย
ในการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และงานเงินทดรองราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ       
     ๔.๘)  งานจัดทํารายงานการเงินประจําป  เงนิกองทุนเพื่อการสบืสวน           
และสอบสวนคดีอาญา  เงินกองกลางสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เงินกูกองกลางอุดหนุนตํารวจ  เงนิกูเพื่อจดัหา



  ๗๙ 

ที่อยูอาศัยสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เงินมลูนิธิ  เงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิกองทุน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  และเงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
        ๔.๙)  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน  การนําสง  และการถอนเงิน
รายไดแผนดิน 
        ๔.๑๐)  งานแจงการรับฝากเงินนอกงบประมาณ  กรณีลูกหนี้ผอนชําระหนี้
ในทางแพงใหงานที่เกีย่วของทราบ 
        ๔.๑๑)  งานรายงานยอดเงินฝากคลังคงเหลือประจาํเดือน 
        ๔.๑๒)  งานจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากคลังของผูเบิกกองการเงนิ  
        ๔.๑๓)  งานจัดทําคําขอเบิกเงินทดรองราชการจากคลังใหกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เบิกเงนิกบักองการเงินตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติ 
        ๔.๑๔)  งานตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองราชการของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
        ๔.๑๕)  งานออกเลขที่ในทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินกอนและหลัง 
การจายเงนิ 
        ๔.๑๖)  งานบันทึกการสงใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจาย (ถามี) ชดใชตาม
สัญญาการยืมเงินในทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองราชการ เงินยืมราชการ และเงินยืมนอกงบประมาณ  
     ๔.๑๗)  งานบันทึกการรับเงิน การจายเงิน และการเบิกเงินงบประมาณ
ชดใชเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงนิทดรองราชการ  และการโอนลางลูกหนี้เงินยืมราชการ  
เงินนอกงบประมาณ เงนิทดรองราชการ เงินกองกลางในทะเบียนคุมลูกหนี้แตละประเภท 
        ๔.๑๘)  งานจัดเก็บขอมูลลูกหนี้เงินทดรองราชการแจงใหฝายที่เกี่ยวของ
ทราบ  เพื่อขอเบิกเงินงบประมาณชดใชเงนิทดรองราชการภายในปงบประมาณ 
       ๔.๑๙)  งานตรวจสอบหนี้สินลูกหนี้เงินยืมราชการ  เงินนอกงบประมาณ  
เงินกองกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และเงินทดรองราชการ 
        ๔.๒๐)  งานจัดทํารายงานยอดลูกหนีค้งเหลือประจาํเดือน  เงินกองกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงนิกูกองกลางอุดหนนุตํารวจ  เงินกูเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
เงินมูลนิธิ  เงนิกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เงินโครงการพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
เงินยืมราชการ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินทดรองราชการ  
        ๔.๒๑)  งานรายงานการรับ – จายลูกหนี้เงินงบประมาณและ 
เงินนอกงบประมาณเพื่อปดบัญชีประจําวนั  
        ๔.๒๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)  ฝายการเงนิ  ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงิน  จายเงิน  
เก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงนิของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  จัดทําเช็คส่ังจาย  งานนําฝากและเบิกถอน



  ๘๐ 

เงินจากธนาคาร งานนําเงินสงหรือฝากคลัง  การรับฝากและเบิกถอนคนืในลักษณะหบีหอ  และการรับฝากและ
เบิกถอนคืนเอกสารสิทธิ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
           ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
          ๕.๒)  งานรับเงินงบประมาณ  เงินรายไดแผนดิน  เงินนอกงบประมาณ  
และเงินอืน่ที่สํานักงานตํารวจแหงชาตพิึงไดรับ 
        ๕.๓)  งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการรับเงินและเอกสารแทน
ตัวเงิน 
        ๕.๔)  งานสรุปยอดการรับเงิน และการใชใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวนัทําการ 
        ๕.๕)  งานรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน  เงินงบประมาณ  เงินรายได
แผนดิน  เงนินอกงบประมาณ  และเงินอืน่ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติพึงไดรับทุกสิ้นปงบประมาณ  หรือ 
ทุกสิ้นปปฏิทิน แลวแตกรณ ี 
       ๕.๖)   งานตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการอนมุัติจายเงนิเพื่อจัดทําเช็ค 
     ๕.๗)  งานจัดทําเช็คสั่งจายเงินทกุประเภท 
        ๕.๘)  งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดทําเช็คส่ังจายเงินทุกประเภท 
        ๕.๙)  งานจายเงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ  และเงินอืน่ 
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติพงึจาย 
     ๕.๑๐)  งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการจายเงิน 
         ๕.๑๑)  งานจัดทําสรุปการจายทกุสิ้นวันทําการ 
          ๕.๑๒)  งานนําสง นําฝากเงิน และการเบิกถอนเงินทุกประเภท 
          ๕.๑๓)  งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการนําสง นําฝาก และ 
การเบิกถอนเงนิ 
          ๕.๑๔)  งานบันทึกการรับเงิน จายเงนิ และนําสงเงนิในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
          ๕.๑๕)  งานเก็บรักษาเงิน ปดยอดเงนิคงเหลือประจําวันเงินทุกประเภท 
     ๕.๑๖)  งานจัดทําทะเบียนและเอกสารควบคุมการเก็บรักษาเงนิ  เอกสาร
แทนตวัเงิน  และเอกสารสิทธิ 
        ๕.๑๗)  งานรับฝาก เกบ็รักษา และการถอนคืนเอกสารสิทธิและ 
ของในลักษณะหีบหอ 
                  ๕.๑๘)  งานดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสาํนักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
        ๕.๑๙)  งานรับใบสําคัญเพื่อชดใชตามสัญญาการยืมเงินราชการและเงินยืม
นอกงบประมาณ  



  ๘๑ 

        ๕.๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๖)  ฝายการเงนิ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมเงินงบประมาณ
ของหนวยงานที่เบิกเงินกับกองการเงิน  ดําเนินการกันเงนิไวเบกิเหล่ือมปและขยายเวลาเบิกจายเงนิในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ควบคุมการออกเลขที่อางอิงการขอเบิกเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
โอนลางลูกหนี้เงินงบประมาณและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ  จัดทําเอกสารการนําเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณสงคืนคลัง  ตรวจสอบการบันทึกรายการในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  การจดัทําบัญชี 
ผูเบิกกองการเงิน จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินตามระบบบัญชีเกณฑคงคางของผูเบิกกองการเงิน  และ 
การติดตามรายงานการเงนิทางแพง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
     ๖.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๖.๒)  งานจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณของหนวยงานทีเ่บกิเงินกับ
กองการเงิน 
        ๖.๓)  งานตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ของหนวยงานทีเ่บกิเงินกับกองการเงิน   
        ๖.๔)  งานดําเนนิการกันเงินไวเบกิเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงิน 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
        ๖.๕)  งานตรวจสอบและนําเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
สงคืนคลัง 
        ๖.๖)  งานควบคุมการออกเลขที่อางอิงการขอเบิกเงินในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และตรวจสอบรายงานสรุปรายการเบิกจายของหนวยงาน 
        ๖.๗)  งานเรียกดูและตรวจสอบรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิก 
ตามวัน  รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติจายตามวัน  และรายงานแสดงสถานะเอกสารนําสงเงินประจําวัน 
        ๖.๘)  งานโอนลางลูกหนี้เงนิงบประมาณและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
        ๖.๙)   งานเรียกดูและตรวจสอบรายงานประจําวนัตามระบบงานตาง ๆ  
ในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
        ๖.๑๐)  งานเรียกดูและตรวจสอบงบทดลองประจําวัน รายงานประจําเดือน
ตามระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
        ๖.๑๑)  งานแจงหรือปรับปรุงรายการที่บันทึกไมถูกตองใหฝายทีเ่กี่ยวของ
ทราบ 
        ๖.๑๒)  งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารรับ – จายเงินงบประมาณ   
เงินนอกงบประมาณ  และเงนิรายไดแผนดนิประจําวัน 
        ๖.๑๓)  งานปดบัญชีและจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนั 
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        ๖.๑๔)  งานจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ – ดานจาย และดานทั่วไป   
    ๖.๑๕)  งานบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นตนและ 

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย  
        ๖.๑๖)  งานจัดทําทะเบียนคุมรายงานการขอเบิกเงนิคงคลัง   
เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ทะเบียนคุมทรัพยสินของผูเบิกกองการเงนิ และบัญชียอยตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
        ๖.๑๗)  งานจัดทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
        ๖.๑๘)  งานจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําป  
        ๖.๑๙)  งานจัดทําทะเบียนคุมการผอนชําระหนีต้ามสัญญารับสภาพหนี้  
และรายงานผลการชําระหนีใ้หสํานักงานตาํรวจแหงชาตแิละกระทรวงการคลังทราบ  กรณีการเสียหายเกี่ยวกับ
เงินของทางราชการ 
     ๖.๒๐)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการนําสงเงินคาใชจายในการดําเนินคด ี
ที่ตั้งเบิกทางกองการเงิน 
     ๖.๒๑)  งานติดตามผลการชดใชเงนิผูรับผิดชอบทางแพงของกองการเงิน 
        ๖.๒๒)  งานตรวจสอบหนี้สินทางแพงของกองการเงิน 
        ๖.๒๓) งานตดิตามและจัดทําทะเบียนคุมการผอนชําระหนี้รายตวั กรณ ี
ผูผิดสัญญาลาศึกษา อบรม ดูงาน  และรายงานผลการผอนชําระหนีใ้หกระทรวงการคลังทราบ 
        ๖.๒๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๗)   ฝายการเงนิ  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาพิจารณา 
และเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี คําส่ังที่เกี่ยวกับการเงนิการคลังหรือรายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย  รวมทั้งพิจารณาเสนอการปรับปรุงแกไขขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําส่ัง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบกิจาย  ใหคําปรึกษา แนะนํา 
และตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรฐัมนตรี คําส่ัง หรือรายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจาย  รวมทั้งดําเนินการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  หรือ 
สวนราชการทีเ่กี่ยวของ  เพื่อใหการปฏิบัตแิละหรือการเบิกจายเปนไปโดยถูกตอง  ขออนุมัติเพิ่มหรือลด 
วงเงินทดรองราชการประจาํหนวยงาน  การบริหารงานการเงินใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ   
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําส่ัง  และพัฒนาและวางระบบงานการเงิน  โดยปฏิบตัิหนาที ่ ดังนี ้
        ๗.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๗.๒)  งานขออนุมัตหิรือทําความตกลงเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ เบิกจายเงิน
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  การรับและนําสงเงินรายไดแผนดินไดถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําส่ัง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบกิจาย 
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        ๗.๓)  งานการขอเปนสวนราชการผูเบิก  การเปดบัญชีเงินฝากคลังและ
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
        ๗.๔)  งานรายงานการรับ – สงมอบหนาที่การงานดานการเงนิในตําแหนง
ผูบังคับการ หรือเทียบเทาขึน้ไป ในสังกัดสํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ  และตําแหนงผูบญัชาการ 
        ๗.๕)  งานเงินบริจาคในอํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
        ๗.๖)  งานแจงเวยีนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั มติคณะรัฐมนตรี 
คําส่ัง และหนงัสือส่ังการทางดานการเงนิการคลัง 
         ๗.๗)  งานตอบขอหารือ ใหคําแนะนํา  หรือเปนทีป่รึกษาใหกับ 
สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติเกีย่วกับปญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําส่ัง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบกิจาย 
         ๗.๘)  งานขออนุมัติเพิ่มหรือลดวงเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน 
         ๗.๙)  งานศึกษา พิจารณา ปรับปรุง แกไข กําหนด เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรฐัมนตรี คําส่ังเกี่ยวกับการเงนิการคลัง 
         ๗.๑๐)  งานจัดทําคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติมอบอํานาจเกีย่วกับ 
การบริหารการเงิน 
         ๗.๑๑)  งานวางระบบการปฏิบัติงานการเงิน 
         ๗.๑๒)  งานปรับปรุงแกไขและพัฒนาระบบงานการเงิน  
        ๗.๑๓)   งานควบคุมภายในของกองการเงิน 
        ๗.๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)  กองบัญชี  ประกอบดวย  
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     ๑.๖)  งานงบประมาณ 
     ๑.๗)  งานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๘)  งานสวัสดิการ 
     ๑.๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ  
     ๑.๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑.๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
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     ๑.๑๒)  งานศึกษาอบรม 
     ๑.๑๓)  งานฝกอบรมดานการบัญชใีหหนวยงานตาง ๆ ในสํานกังานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๑.๑๔)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ 
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย               
    ๒)   ฝายบัญชี  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและตนทุน
ผลผลิตในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                   ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๒.๒)  งานตรวจสอบและสรางขอมูลหลักธนาคารพาณิชย (เงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณที่ไมตองฝากกระทรวงการคลัง) ในระบบ GFMIS ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๒.๓)  งานตรวจสอบรายการทางบญัชีที่มีความคลาดเคลื่อนไมเปนไป 
ตามนโยบายบญัชีและผังบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
     ๒.๔)   งานตรวจสอบงบทดลองของหนวยงานผูเบกิในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๕)   งานปรับปรุงรายการทางบัญชีในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๒.๖)   งานประมวลผลการกลับรายการคางรับ คางจาย ระดับกรม   
     ๒.๗)   งานรวบรวมและจัดทํางบทดลองในภาพรวมของกองบญัชาการ
และภาพรวมของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๒.๘)  งานจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของกองบัญชาการและ
ภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๙)  งานรวบรวมเกณฑการปนสวนเพื่อใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต                  
     ๒.๑๐)  งานรวมรวมผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบแตละ
ผลผลิตตามผลผลิต กิจกรรม ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย  เพื่อใชประกอบในการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวย      



  ๘๕ 

     ๒.๑๑)  งานจําแนกตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม ตนทุนของหนวยงาน
หลักและหนวยงานสนับสนนุ                                                   
     ๒.๑๒)  งานคํานวณตนทุนผลผลิตและจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต 
ในภาพรวมของกองบัญชาการและภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๑๓)   งานวิเคราะหเปรียบเทียบรายงานการเงนิและตนทุนผลผลิต 
ในระดบักองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
       ๒.๑๔)  งานวิเคราะหขอมูลจากรายงานตนทุนผลผลิตแตละดานมาสรุป
ประสิทธิภาพการดําเนนิงานของแตละกองบัญชาการ กองบังคับการ  และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือจัดทําแผนลดรายจายตอหนวย 
     ๒.๑๕)   งานตรวจสอบรายงานการเงนิตามระบบบญัชีเกณฑคงคางของ
หนวยงานผูเบกิในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
       ๒.๑๖)  งานจัดทํารายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑคงคางในภาพรวม
ของกองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
         ๓)   ฝายบัญชี  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสินทรัพย
ในภาพรวมของกองบัญชาการและของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
                ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  งานกํากับดูแลการจัดทําทะเบียนคุมสินทรพัยจําแนกตาม 
ศูนยตนทนุ หนวยเบิกจาย ระดับกองบัญชาการ และภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
        ๓.๓)  งานตรวจสอบบัญชีสินทรัพยรายตวัในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) กับทะเบียนคุมสินทรัพยของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๓.๔)   งานตรวจสอบรายงานกลุมบญัชีพักสินทรัพยคงคางที่ตอง
ดําเนินการโอนลางรายการบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชสิีนทรัพยของหนวยงานผูเบกิในสังกดัสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ และแจงหนวยงานดําเนินการโอนลางรายการบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชสิีนทรัพย 
      ๓.๕)   งานโอนลางบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชีสินทรัพยรายตวั  ใหกับ
หนวยงานผูเบกิในสังกดัสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ไมไดรับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 
     ๓.๖)  งานตรวจสอบคาเสื่อมราคาสินทรัพยรายตัวในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระดับศูนยตนทุน หนวยเบกิจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสาํนักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
           ๓.๗)  งานตรวจสอบการบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพยของสินทรัพย 
ไมระบุรายละเอียด ระดับหนวยเบกิจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



  ๘๖ 

             ๓.๘)  งานตรวจสอบรายงานสินทรพัยคงเหลือ  เพื่อตรวจสอบมูลคารวม
และมูลคาสุทธิของสินทรัพยของหนวยงานผูเบิกในภาพรวมของกองบญัชาการและของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติ  
         ๓.๙)  งานตรวจสอบสินทรัพยที่มีการโอนภายในกรมและระหวางกรม  
เพื่อตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของการบันทึกขอมูล 
            ๓.๑๐)  งานติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการโอน
สินทรัพยระหวางกรม  เพื่อปรับปรุงขอมูลบัญชีสินทรัพยรายตวัของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหถูกตอง 
          ๓.๑๑)  งานตรวจสอบบัญชีสินทรัพยที่ถูกตัดจําหนายระดับศูนยตนทุน 
หนวยเบกิจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
                ๓.๑๒)  งานการตรวจสอบรายการสินทรัพยทุกกรณี  หากพบความ
คลาดเคลื่อนแจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของปรับปรุงแกไขขอมลู  หรือดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลใหกับ
หนวยงานกรณีที่หนวยงานนั้นไมไดรับสิทธิในการบนัทึกขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
               ๓.๑๓)  งานประมวลผลคาเสื่อมราคาสินทรัพยรายตัวในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) รายเดือน ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
           ๓.๑๔)  งานจัดทําบัญชีสินทรัพยในภาพรวมของกองบัญชาการและ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
              ๓.๑๕)  งานวิเคราะหขอมูลเชิงบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม 
และการใชงานสินทรัพยของหนวยงานระดับกองบัญชาการ  เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาการจดัสรร
งบประมาณ งบลงทุน ของสํานกังานตํารวจแหงชาติ  
     ๓.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        ๔)  ฝายบัญชี  ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามสถานะ
การเงินและงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
          ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)  งานตรวจสอบรายงานสถานการณใชจายงบประมาณระดับ
กองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๓)  งานตรวจสอบรายงานสถานการณใชจายงบประมาณระดับ 
หนวยเบกิจาย 
       ๔.๔)  งานตรวจสอบรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับ
หนวยงาน  ตามรหัสงบประมาณและหนวยรับงบประมาณ 
           ๔.๕)  งานตรวจสอบรายงานสถานะการใชจายงบประมาณ งบกลาง 
ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ระดับหนวยเบกิจาย 



  ๘๗ 

        ๔.๖)  งานจัดทํารายงานสถานการณใชจายงบประมาณระดับ
กองบัญชาการและในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๗)   งานตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการบันทึกรายการใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
     ๔.๘)  งานตรวจสอบรายงานสถานะใบสั่งซ้ือ  เพือ่ติดตามใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง
คงคางในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ระดับหนวยเบกิจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๔.๙)  งานตรวจสอบรายการคงคาง ระบบเบิกจาย กรณีจายเงินเขา
หนวยงาน  และตรวจสอบบรรทัดรายการผูขายคงคาง ระดับหนวยเบกิจาย แจงหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูล 
     ๔.๑๐)  งานตรวจสอบรายงานเบิกเกนิสงคืนคงคางระดับหนวยเบกิจาย 
ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ แจงหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขขอมูล 
     ๔.๑๑)  งานตรวจสอบรายการคงคางในระบบกรณกีารนําเงินสงคลัง ระดับ
หนวยเบกิจาย ระดับกองบัญชาการ และในภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ แจงหนวยที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูล 
     ๔.๑๒)  งานดําเนนิการหักลางรายการในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
         ๔.๑๓)  งานใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
        ๔.๑๔)  งานพัฒนาและวางระบบงานดานบัญช ี
     ๔.๑๕)  งานใหคําปรึกษา แนะนําดานบัญชี 
     ๔.๑๖)  งานวิทยาการ  
     ๔.๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๘๘ 

  (จ)  สํานักงานกฎหมายและคดี  แบงเปนดังนี ้
   (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    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  ดังนี ้
      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 
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือมิไดอยูในหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  กลุมงานวิชาการ มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนควาวิชาการ 
งานเผยแพรวชิาการ และงานสงเสริมวิชาการ  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี้    
      ๒.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  งานควบคุมและรวบรวมสถิติขอมูลปญหา กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง หลักการ ทฤษฎี ขอบขาย และแนวความคดิเกีย่วกับวิชาการตํารวจ  เพือ่ประกอบการศึกษา 
คนควา วเิคราะหเกี่ยวกับวิชาการตํารวจ    
     ๒.๓)   งานพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาอบรม  หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย 
     ๒.๔)   งานพิจารณาจดัทําหลักสูตรตามนโยบายของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติ  กรณีที่ไมมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
     ๒.๕)   งานพิจารณาวางระเบียบเกี่ยวกับการศกึษาอบรมใหเปนไปตาม
หลักการและนโยบายของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ  กรณีที่ไมมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ใดรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ 
     ๒.๖)   งานดําเนนิการคนควาวิชาการตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติมอบหมาย  
     ๒.๗)   งานพิจารณาการฝกอบรม สัมมนาตามโครงการตาง ๆ ที่อยูใน
อํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



 ๙๐ 

     ๒.๘)   งานรวบรวมผลงานวิจยั  ดุษฎีนิพนธ  วิทยานิพนธของขาราชการ
ตํารวจที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเขารับการศึกษาอบรม  เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาคนควา
วิชาการ 
     ๒.๙)   งานลาศึกษาตอและการทําสัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศของ
ขาราชการตํารวจในกองบังคบัการที่สังกัดสํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ   
     ๒.๑๐)  งานพิจารณาตอบขอหารือ วนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการลาศกึษาตอ
ภายในประเทศ ที่หนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๑๑)  งานรวบรวมสถิติขอมูลของขาราชการตํารวจที่ไดรับอนมุัติ 
ใหลาศึกษาตอหรือใหฝกอบรม  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
     ๒.๑๒)  งานพจิารณากําหนดผูแทนหนวยเพื่อไปทําการบรรยาย  วิทยากร
ทางวิชาการใหกับหนวยราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ  
     ๒.๑๓)   งานพิจารณาผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อเขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๑๔)   งานพิจารณาสงผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๑๕)   งานพิจารณาขาราชการตํารวจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชน 
     ๒.๑๖)   งานพิจารณาคนควาเพื่อตอบขอหารือและวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
การประชุม  สัมมนา การเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๑๗)   งานทําสัญญาของขาราชการตํารวจในกองบังคับการที่สังกัด
สํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาตแิละขาราชการตํารวจระดับผูบัญชาการขึ้นไปเขารับการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ  นอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๑๘)   งานพิจารณาขาราชการตํารวจเขารับการอบรมตามโครงการ 
ตาง ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๑๙)   งานศึกษา คนควา รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  
และประกาศ  รวมทั้งบทความทางวิชาการในดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อเผยแพรใหกับ
ขาราชการตํารวจ 
     ๒.๒๐)  งานคนควาขอมูลและรวบรวมบทความทางวิชาการในดาน 
ตาง ๆ ที่มีความสําคัญ  และจําเปนตองนําออกเผยแพรเพื่อประโยชนในราชการสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๒๑)  งานจัดทํารายงานประจําปและวารสารของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  



 ๙๑ 

     ๒.๒๒) งานจัดทําเอกสารคูมือหรือตําราทางวิชาการหรือส่ือทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรใหขาราชการตาํรวจ 
     ๒.๒๓)  งานแจกจายและเผยแพรเอกสารทางวิชาการใหหนวยงานตาง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๒๔)  งานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
     ๓)  กลุมงานระเบียบการตํารวจ   มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
     ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
                              ๓.๒) งานราง ปรับปรุงแกไขระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
ซ่ึงไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ 
     ๓.๓)   งานตรวจพจิารณารางระเบียบที่หนวยงานตาง ๆ เสนอสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๔)   งานพิจารณา วินิจฉยั  ตีความปญหาในขอระเบียบของสาํนักงาน
ตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ 
     ๓.๕) งานออกเลขคําส่ังและระเบยีบการตํารวจของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติ  รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมตนฉบับเรยีงตามลําดับ เลขที่ และประเภทของระเบยีบและคําส่ัง  ตลอดจน 
สงสําเนาระเบยีบการตํารวจใหกลุมงานวิชาการนําออกเผยแพรใหหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาต ิ
     ๓.๖)   งานเก็บรวบรวมระเบยีบการตํารวจที่บังคบัใชทั่วไป  หรือบังคับใช
เฉพาะหนวยงาน  ใหหองสมุดกลาง สํานกังานตํารวจแหงชาติ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา และเผยแพร 
     ๓.๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)  กลุมงานกฎหมาย  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๔.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ
     ๔.๒)   งานยกรางและแกไขกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบ  ซ่ึงออก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่ไมไดเปนหนาที่ความรบัผิดชอบของหนวยงานใดโดยเฉพาะ 
     ๔.๓)   งานตรวจพจิารณารางกฎหมาย กฎ ประกาศหรือระเบียบ  ซ่ึงออก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่หนวยงานตาง ๆ เสนอมาใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณา 
     ๔.๔)   งานพิจารณาใหความเห็นรางพระราชบัญญัติที่สวนราชการตาง ๆ 
เสนอขอใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพจิารณามีความเห็นประกอบการดาํเนินการ  ซ่ึงไมไดเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานใดโดยเฉพาะ 
     ๔.๕)   งานพิจารณาวนิิจฉัย ตีความปญหาขอกฎหมาย หรือระเบยีบปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมาย  ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมไดเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ   



 ๙๒ 

     ๔.๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)  กลุมงานสัญญา   มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี ้
     ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ
     ๕.๒)   งานตรวจพจิารณารางสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบยีบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่หนวยงานตาง ๆ เสนอมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๕.๓)   งานพิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแกไขหรือเปล่ียนแปลงสัญญา 
การยกเลิก การตออายุสัญญา และอ่ืน ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่หนวยงานตาง ๆ 
หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๔)  งานตรวจพจิารณาใหความเห็นเกีย่วกับตีความรางเงื่อนไข  ใบแจง
ความสอบราคาหรือประกวดราคา การคิดคาปรับหรือคาเสียหาย  และวธีิปฏิบัติใหถูกตองในสัญญาที่มีปญหา
ที่หนวยงานตาง ๆ หารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๕)   งานพิจารณาใหความเห็นปญหาเกี่ยวกับวธีิปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ในสวนที่เกีย่วเนื่องกับสัญญาที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหารือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๕.๖)   งานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖)  กลุมงานพฒันากฎหมาย  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๖.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ
     ๖.๒)   งานนโยบาย  และประสานการปฏิบัติดานการพัฒนากฎหมายตาม
นโยบายรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๖.๓)   ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะหกฎหมายและระเบียบ  เพือ่เสนอ 
ใหมีการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจ  และการลดขั้นตอนการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
     ๖.๔)   การเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการปรับปรุง
หรือแกไขกฎหมายเพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนากฎหมาย  การจดัทําแผนพัฒนากฎหมายและการจัดทํา
แผนนิติบัญญตัิในสวนที่เกีย่วของกับสํานกังานตํารวจแหงชาติ  
     ๖.๕)   งานรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่สําคัญและเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อเผยแพรแกหนวยงานตาง ๆ 
     ๖.๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๗)  กลุมงานประสานงานรัฐสภา  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๗.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ
     ๗.๒)   การประสานการปฏิบัติระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับรัฐสภา  
     ๗.๓)   งานตอบกระทูถามและญัตติตาง ๆ    



 ๙๓ 

     ๗.๔)     งานกรรมาธิการตาง ๆ ของรัฐสภา 
     ๗.๕)     งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
    ๘)  ฝายหองสมดุ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานหองสมุดกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๘.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
       ๘.๒)    งานดําเนนิการเกี่ยวกับกจิการหองสมุดกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๘.๓)   งานอื่นๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)   กองคดีอาญา  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)    งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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 ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 ๙๔ 

    ๒) – ๕)    กลุมงานตรวจสอบสํานวน  ๑ – ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
      ๒.๑ – ๕.๑)    งานธุรการและงานสารบรรณของกลุมงานตรวจสอบ
สํานวน  ๑ – ๔   
      ๒.๒ – ๕.๒)   ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงาน
อัยการเสนอมายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพื่อพิจารณามีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๔๕  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๑๒  และพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๖  ที่ไดรับมาจากพนักงานอยัการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๒.๓ – ๕.๓)   งานตรวจพจิารณาสํานวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรและคดีความผิดที่อยูในอํานาจการสั่งคดีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ที่พนักงาน
สอบสวนเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีความเหน็ในการสั่งคด ี
      ๒.๔ – ๕.๔)   งานพิจารณาขอหารือปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ังตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคดีอาญา  ซ่ึงหารือมายงัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      ๒.๕ – ๕.๕)   งานพิจารณารางและปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คาํส่ังตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคดอีาญา  และการลดขั้นตอนการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวน 
      ๒.๖ – ๕.๖)   งานแตงตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีสําคัญหรือ
คดีเกี่ยวพันในหลายทองที่              
      ๒.๗ – ๕.๗)   งานพิจารณากรณีพนักงานสอบสวนจากสวนกลาง 
เขารวมทําการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทองที ่
      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  หรือการรายงานเหตุการณเกี่ยวกบัคดีอาญา  กรณีขาราชการกระทรวง ทบวง กรมอื่น หรือพนักงาน
องคการรัฐวิสาหกิจตองหาคดีอาญา 
      ๒.๑๒ – ๕.๑๒)  งานประสานงานขอพนักงานอัยการเปนทนายแกตาง
คดีอาญา 



 ๙๕ 

      ๒.๑๓ – ๕.๑๓)   งานการดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีขาราชการทหารและตํารวจพิพาทกัน 
      ๒.๑๔ – ๕.๑๔)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับหมายอาญาของศาล 
      ๒.๑๕ – ๕.๑๕)  งานการรายงานกรณีขาราชการทหารถูกกลาวหาวา
กระทําผิดอาญา  ซ่ึงไมใชความผิดลหุโทษ 
      ๒.๑๖ – ๕.๑๖)   งานตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาเสนอกรณี
หนวยงานที่มหีนาที่สอบสวนขออนุมัติทําการสอบสวนคดีอาญา 
      ๒.๑๗ – ๕.๑๗)  งานการประสานงานการคุมครองพยานในคดีอาญา 
      ๒.๑๘ – ๕.๑๘)   งานเกีย่วกับสิทธิมนุษยชน 
      ๒.๑๙ – ๕.๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๖)   กลุมงานผูเชี่ยวชาญคดีอาญา  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๖.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณของกลุมงานผูเชี่ยวชาญคดีอาญา   
     ๖.๒)   ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงานอยัการเสนอ
มายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพื่อพิจารณามีความเหน็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๑๔๕  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. ๒๕๓๙  
มาตรา ๑๒  และพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๖  ที่ไดรับมาจากพนักงานอยัการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๖.๓)   ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่พนักงานอยัการเสนอ
มายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพื่อพิจารณามีความเหน็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา ๑๔๕  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒  
และพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๓๔  
มาตรา ๖  ที่ไดรับมาจากพนักงานอยัการและเปนคดีทีม่ีลักษณะการกระทําผิดที่มคีวามซับซอนตองใชวิธีการ
สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานเปนพิเศษ  หรือมีการกระทําผิดที่มีลักษณะเปนองคกร
อาชญากรรม  หรือคดีที่มีมูลเหตุนาเชื่อวาเปนเหตใุหรัฐขาดรายไดเปนมูลคาจํานวนมาก  หรือเปนคดีอาญา 
ที่สําคัญตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     ๖.๔)   วิเคราะห วิจยัปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาทีต่ํารวจ ที่เกีย่วของกับการสอบสวนคดีอาญาและการอํานวยความยุติธรรมในภารกจิของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนและเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับ
การจับกุม สืบสวนสอบสวนคดีอาญา และรวบรวมความเห็นแยง และขอบกพรองของพนักงานสอบสวน 
     ๖.๕)   วิเคราะห วิจยัปญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายอาญา  
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนนิคดอีาญา  การสงผูรายขามแดน   
การคุมครองสิทธิมนุษยชน  และกฎหมายอื่น  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทางวิชาการ 



 ๙๖ 

     ๖.๖)   จัดเตรียมขอมลูสําหรับผูบังคับบัญชาเพื่อเขารวมประชุมระหวาง
หนวยงาน  หรือดําเนินการตามคําส่ังที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
      ๖.๗)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)  กองคดปีกครองและคดีแพง  ประกอบดวย 
      ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
      ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
      ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
      ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
      ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
      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 ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
      ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  กลุมงานคดีปกครอง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้    
     ๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒) การพิจารณาและวินจิฉัยสํานวนคดีปกครอง   
     ๒.๓) ดําเนินการฟองหรือแกคําฟอง  อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ศาลปกครอง   



 ๙๗ 

     ๒.๔) การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลปกครอง  ตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง  กรณีสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนผูฟองคดี  หรือผูถูกฟองคดี   
     ๒.๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติในกรณีที่หนวยงานในสังกดั
หรือเจาหนาทีใ่นสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติถูกฟองคดี  อันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย   
การดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวกับการกระทําละเมดิทางปกครอง 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง   
     ๒.๖) การพิจารณาอทุธรณคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทน   
     ๒.๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
         ๓)  กลุมงานคดีแพง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้   
     ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒) การตรวจและพิจารณาสํานวนคดีแพงและคดีลมละลาย    
การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดาํเนินคดแีพงและคดีลมละลาย  ตลอดจน
การอุทธรณหรือฎีกา   
     ๓.๓) การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และกฎหมายวาดวยลมละลาย   
     ๓.๔) การดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยความรบัผิดทางละเมดิของ
เจาหนาที่   
     ๓.๕) การพิจารณาอทุธรณคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหม
ทดแทน   
     ๓.๖) การดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภยัจากรถ   
     ๓.๗) การดําเนนิการกรณีขาราชการตํารวจตองหาคดีแพงหรือ 
คดีลมละลายตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกีย่วกับคดี   
     ๓.๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
              ๔)  กลุมงานที่ปรึกษา  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี้    
     ๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒) การพจิารณาใหคําปรกึษาและตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย  หรือ
ปญหาอนัเนื่องมาจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนงัสือส่ังการใด ๆ   
     ๔.๓) เสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ ทีเ่กีย่วของกับคดีปกครอง คดีแพง และคดีลมละลาย    



 ๙๘ 

     ๔.๔) ดําเนินการใชมาตรการบงัคับทางปกครองโดยวิธีการยึด อายัด และ
การขายทอดตลาดตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   
     ๔.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)   สถาบันสงเสรมิงานสอบสวน  ประกอบดวย 
                  ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
          ๑.๑)  งานธุรการและสารบรรณ 
         ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
          ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
          ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)  งานการเงินและการบัญช ี
          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 
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
          ๑.๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
          ๑.๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
          ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  กลุมงานสงเสริมงานสอบสวน ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การจัดทําทะเบียนและประวัติของพนกังานสอบสวน  การกําหนดคณุสมบัติและการประเมินพนกังาน
สอบสวนเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงและเขารับการฝกอบรม  การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนกังาน
สอบสวน  การควบคุมจรรยาบรรณและพจิารณาขอรองเรียนพนกังานสอบสวน  งานคณะอนุกรรมการ
สงเสริมงานสอบสวนฝายทะเบียนและจรรยาบรรณ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
     ๒.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 



 ๙๙ 

     ๒.๒)   งานจัดทํา จดัเก็บรักษาและบันทึกขอมูลทะเบียนประวัตขิอง
พนักงานสอบสวนทุกระดับ 
     ๒.๓)   งานจัดเก็บขอมูลการออก  การพักใชและเพิกถอนใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพสอบสวน 
     ๒.๔)   งานการตรวจสอบและรับรองประวัติพนกังานสอบสวน  และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน 
     ๒.๕)   งานการคนควา วิเคราะห และออกแบบฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บ
ประวัติพนักงานสอบสวน 
     ๒.๖)   งานบริการตรวจสอบขอมูลของพนักงานสอบสวนทุกระดับ 
     ๒.๗)   งานการกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑและการประเมินพนักงาน
สอบสวนเพื่อเล่ือนระดับตําแหนงและเขารับการฝกอบรม 
     ๒.๘)   งานการประเมนิผลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของพนักงาน
สอบสวน 
     ๒.๙)   งานการกําหนดหลักเกณฑการออก การพกัใชและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน 
     ๒.๑๐)   งานขอและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชพีสอบสวน  ตลอดจน 
การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน 
     ๒.๑๑)   งานควบคุมจรรยาบรรณและพิจารณาขอรองเรียนพนกังาน
สอบสวน 
     ๒.๑๒)  งานกําหนดมาตรการและการดําเนินการกรณีพนักงานสอบสวน
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
     ๒.๑๓)   งานติดตาม ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการควบคุม
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน 
     ๒.๑๔)   งานอนุกรรมการสงเสริมงานสอบสวนฝายทะเบียนและ
จรรยาบรรณ 
     ๒.๑๕)   งานตรวจขาวหนังสือพิมพรายวนั รายสัปดาห วารสาร จุลสาร 
รวมทั้งส่ืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกบัพนักงานสอบสวน  หรือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนทีป่ระพฤติผิด
จรรยาบรรณ 
     ๒.๑๖)   งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
    ๓)  กลุมงานสงเสริมงานสอบสวน  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบั 
การใหการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจในสายงานสอบสวน  และพัฒนาระบบการฝกอบรม  และเปน
ศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการศึกษาและฝกอบรมกับหนวยงานที่มีหนาที่เกีย่วของกับงานสอบสวน  



 ๑๐๐ 

     ๓.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)   งานจัดการตามหลักสูตรและกระบวนวิชา  รวมทั้งจัดการฝกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
     ๓.๓)   งานจัดการตามหลักสูตรและกระบวนวิชาเปนหลักสูตรกลาง
สําหรับการฝกอบรม  เพิ่มประสิทธิภาพงานและเพิ่มวิทยฐานะพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
     ๓.๔)   งานสรรหา คัดเลือก ติดตอ ประสานงาน เพื่อเชิญวิทยากรสอนใน
หลักสูตรที่รับผิดชอบจัดการฝกอบรม 
     ๓.๕)   งานรวบรวมหลักสูตรขอบเขตและรายละเอยีดของวิชาตาง ๆ  
รวมทั้งขอมูลของวิทยากรในหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบ 
     ๓.๖)   งานวัดผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 
     ๓.๗)   งานจัดทําคําส่ังและเอกสารตาง 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) งานเกบ็รวบรวมและแจงผลการฝกอบรมของผูเขารับการ
ฝกอบรมหลกัสูตรตาง ๆ แกหนวยงานทีเ่กีย่วของ  รวมทัง้การขออนุมัตอิอกใบประกาศนยีบัตรและเครื่องหมาย
แสดงคณุวุฒ ิ
      ๓.๗.๔) รวบรวมเก็บรักษาระเบยีบและหลักฐานการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ ในความรับผิดชอบ 
     ๓.๘)   งานจัดการศึกษาดูงานตามหลักสูตรที่กําหนด 
     ๓.๙)  งานสํารวจและวิเคราะหความตองการดานอุปกรณส่ือการศึกษา 
ตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม 
     ๓.๑๐)   งานประสานกบัวิทยากร สถานศึกษา และหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนา  การผลิตส่ือการเรียนการสอน  การใชอุปกรณการศึกษาอบรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 
     ๓.๑๑)   งานใหบริการอุปกรณและส่ือการศึกษาตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรม 



 ๑๐๑ 

     ๓.๑๒)  งานเก็บ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ 
และวัสดุ อุปกรณทุกชนดิที่ใชในการฝกอบรม  ตลอดจนหองเรียน 
     ๓.๑๓)   งานตรวจสอบ จัดพิมพ และจัดทําโรเนียวคําสอน ตํารา และ
เอกสารประกอบการศึกษาสาํหรับกระบวนวิชาตาง ๆ 
     ๓.๑๔)   งานจัดทําเขารูปเลมเพื่อรวบรวมเอกสารคําสอน ตํารา และอุปกรณ
ประกอบการศกึษาสําหรับกระบวนวิชาตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู 
     ๓.๑๕)   งานเก็บ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องพิมพ  
เครื่องโรเนียว เครื่องเรียงเอกสาร และวัสดุ ครุภัณฑอ่ืน ๆ ที่ใชในงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของ 
     ๓.๑๖)   งานควบคุม เกบ็รักษา และแจกจายเอกสารคําสอน ตํารา หรือ
เอกสารประกอบการฝกอบรม 
     ๓.๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ๔)   กลุมงานวิชาการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๔.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)    งานวิเคราะห วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับระบบการศึกษา 
หลักสูตรและกระบวนวิชาตาง ๆ ในการฝกอบรม 
     ๔.๓)  งานจัดระบบการศึกษาและควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  เพื่อใหมีความสัมพันธและสอดคลองกันทั้งระบบของการพัฒนาองคความรู
ใหแกพนกังานสอบสวนทกุระดับ 
     ๔.๔)  งานจัดทําและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนพนักงาน
สอบสวนแตละระดับ 
     ๔.๕)  งานรวบรวม เผยแพรผลงานการศึกษาวิจยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
การศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรมที่เปนประโยชนตอสถาบันสงเสริมงานสอบสวน 
     ๔.๖)  งานศึกษา คนควา รวบรวม และจัดเก็บผลงานทางวิชาการ สถิติ  
คดีสําคัญที่สมควรเปนกรณีศกึษาและขอมูลที่เกี่ยวของกบังานสอบสวนใหเปนหมวดหมูงายตอการสืบคน 
     ๔.๗)  งานเปนศูนยกลางงานวิชาการดานการสอบสวนของสํานกังาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๔.๘)  งานบริการขอมูลทางวิชาการงานสอบสวน 
     ๔.๙)  งานประสานงานทางวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
     ๔.๑๐)  งานศึกษา คนควา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
     ๔.๑๑)  งานจัดทําวารสาร จุลสาร สารสัมพันธ หรือส่ือในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อเผยแพรเกีย่วกับความรูทางวิชาการ สถิติ ผลงาน และสาระความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 



 ๑๐๒ 

     ๔.๑๒)  งานตอบขอหารือเกี่ยวกับปญหาทางวิชาการงานสอบสวน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในงานสอบสวนทีพ่นักงานสอบสวน หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนประสานขอความรวมมือหรือมีขอหารือมา 
     ๔.๑๓)  งานรวบรวม จัดทํา และจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติผูทรงคุณวุฒ ิ
ที่มีความรูความชํานาญงานดานกฎหมายและการสอบสวน  เพื่อการประสานงานทางวิชาการที่เปนประโยชน
ตอพนักงานสอบสวนและชวยเหลือในการตอบขอหารือ 
     ๔.๑๔)  งานจัดเก็บคําถาม คําตอบ ขอหารือ และขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตองานสอบสวนใหเปนหมวดหมูงายตอการสบืคนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
     ๔.๑๕)  งานจัดการประชุม สัมมนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
สอบสวน 
     ๔.๑๖)  งานคณะอนุกรรมการสงเสริมงานสอบสวนฝายวิชาการ 
     ๔.๑๗)  งานทําหนาทีฝ่ายเลขานุการในการประชุม สัมมนา 
     ๔.๑๘)  งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด ตลอดจนการบํารุงรักษา 
     ๔.๑๙)  งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการดวยระบบทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
     ๔.๒๐)  งานบริการยืม – คืน  และคนหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ และ 
ส่ือตาง ๆ ดวยระบบที่มีประสิทธิภาพ 
     ๔.๒๑)  งานพัฒนาระบบการดําเนนิการหองสมุดใหมีความทันสมัย 
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 
     ๔.๒๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๕)   กลุมงานวิชาการ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
         ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
         ๕.๒)   งานติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา คนควาขอมูลตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของเพือ่นําไปสูการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร  เพื่อการพัฒนางานสอบสวนใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสถานการณและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         ๕.๓)  งานคณะกรรมการสงเสริมงานสอบสวน 
        ๕.๔)  งานประชุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมงานสอบสวน 
         ๕.๕)  งานประสานงานหนวยตาง ๆ เพื่อจัดเตรียมขอมูลและผลิตเอกสาร
ประกอบการประชุม 
         ๕.๖)  งานจัดการประชุม จัดทํารายงานการประชมุ แจงมติ/ขอส่ังการ 
ใหหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบ  และดําเนินการตดิตามผลการดําเนนิการของหนวยตาง ๆ เพื่อรายงานให 
ที่ประชุมทราบ 



 ๑๐๓ 

         ๕.๗)  งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และตดิตามประเมินผล  ตลอดจน
สํารวจความคดิเห็นตามหลกัวิชาการ  เพื่อการพัฒนางานสอบสวน 
         ๕.๘)  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวน โดยมีตัวช้ีวดัที่เปนรูปธรรมนาเชื่อถือตามหลักวิชาการและเปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
         ๕.๙)  งานศึกษา คนควา ระบบงานสอบสวนจากนานาอารยประเทศ  
ตลอดจนการประสานงานกบัหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล แนวคิด แนวทาง
ดําเนินการที่จะนําการพัฒนางานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปสูความเปนสากลและสอดคลองกับ
ระบบงานอํานวยความยุติธรรมของประเทศไทย 
         ๕.๑๐)  งานติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา คนควาขอมูลตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ  เพือ่นําไปสูการกาํหนดมาตรฐานงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
         ๕.๑๑)  งานพิจารณากาํหนดหลักเกณฑการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิ
มาตรฐานงานสอบสวนของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
         ๕.๑๒)  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานงานสอบสวนของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
         ๕.๑๓)  งานปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานสอบสวนใหสูงขึ้น 
         ๕.๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๖) สวนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณและฎีกา  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)    งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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 
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)   ฝายตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒) งานตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ  โดยตรวจพิจารณาสํานวนที่
พนักงานอยัการมีความเห็นไมอุทธรณเสนอมายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพื่อพิจารณามีความเห็นตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๑๔๕  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
ความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๖  ที่ไดรับมาจากพนกังานอัยการ   
     ๒.๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)   ฝายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี้   
     ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒) งานตรวจสอบสํานวนคดีฎกีา  โดยตรวจพจิารณาสํานวนที่
พนักงานอยัการมีความเห็นไมฎีกาเสนอมายังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เพื่อพิจารณามีความเหน็ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๑๔๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา 
ความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒  และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๖  ที่ไดรับมาจากพนกังานอัยการ   
     ๓.๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๑๐๕ 

          (ฉ)   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตาํรวจ  แบงเปนดังนี้ 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
            ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
    ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร  
    ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
         ๖)  งานงบประมาณ 
         ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
    ๘)  งานสวัสดิการ 
    ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
    ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
    ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน 
    ๑๔)  งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
           ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ  
    ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)  กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ  ประกอบดวย 
          ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 

                   ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยทุธศาสตร  
    ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี

     ๑.๖)  งานงบประมาณ 
     ๑.๗)  งานสงกําลังบํารุง 



 ๑๐๖ 

     ๑.๘)  งานสวัสดิการ 
               ๑.๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
               ๑.๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑.๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
         ๑.๑๒)  งานศึกษาอบรม 
              ๑.๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน 
           ๑.๑๔)  งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนนิการ  เพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
       ๑.๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
              ๑.๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ
     ๑.๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ๒)   ฝายการประชมุ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้

   ๒.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการประชมุ ก.ตร.  การจดัทํารายงานการประชุม 
ก.ตร. การแจงมติ ก.ตร.  การจัดเก็บรักษาสรรพเอกสารที่เกี่ยวกับงานประชุม  และงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการประชุมของ ก.ตร. 
     ๒.๓)  ดําเนินการเกีย่วกบัการประชมุอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกบั 
การสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม  การจัดทาํรายงานการประชุม  การแจงมติ  การจัดเกบ็รักษา
สรรพเอกสารที่เกี่ยวกับงานประชุม  และงานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับกระบวนการประชุมของอนุกรรมการ ก.ตร. 
เกี่ยวกับการสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม 
     ๒.๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการเลือก ก.ตร. ผูทรงคุณวุฒ ิ
     ๒.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้อนุกรรมการ ก.ตร. คณะตาง ๆ 
     ๒.๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผล 
การปฏิบัติตามมติ ก.ตร. และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่วกับการสงเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม   
     ๒.๗)  รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ  
ตลอดจนมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่วกับการสงเสริม
จริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม  รวมทั้งจัดทําฐานขอมลูที่เกี่ยวกับเรือ่งดังกลาว  ใหมีความทันสมัยและใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  



 ๑๐๗ 

     ๒.๘)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.  
          ๒.๙)   งานที่ ก.ตร.  หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
                  ๒.๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๓)   ฝายการประชมุ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี้  

   ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๓.๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการประชมุอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกบั 
การบริหารงานบุคคล  อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบยีบ  การจัดทาํรายงานการประชุม   
การแจงมติ  การจัดเก็บรักษาสรรพเอกสารที่เกีย่วกบังานประชมุ  และงานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับกระบวนการ
ประชมุของอนกุรรมการ ก.ตร. ดังกลาว  
     ๓.๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  และอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบยีบ 

   ๓.๔)  รวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ   
ตลอดจนมติอนุกรรมการ ก.ตร. ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  
     ๓.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. 
     ๓.๖)   งานที่ ก.ตร.  หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
     ๓.๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๔)   ฝายตรวจสอบงานบุคคล  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๔.๒)  ดําเนินการตรวจสอบคําส่ังที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  
ยกเวนคําส่ังที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งขาราชการตํารวจ  คําส่ังเรื่องการดําเนินการทางวินยั  การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 
     ๔.๓)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ  การกําหนดตําแหนงและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัตําแหนง  หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินเพื่อเล่ือนระดับตําแหนง  การกําหนดเงินประจําตําแหนง  เงินเพิม่สําหรับตําแหนงที่ประจํา
อยูในตางประเทศ  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  เงินเพิ่มพิเศษ  และเงินอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ  ยกเวนเรื่อง
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การบรรจุ การบรรจุกลับ การแตงตั้ง การโอน การเลื่อนขั้นและอตัรา
เงินเดือนขาราชการตํารวจ  และการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวฒุิตาง ๆ 



 ๑๐๘ 

     ๔.๔)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ 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)  ดําเนินการตรวจสอบคําส่ังที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งขาราชการ
ตํารวจ 
     ๕.๓)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ การบรรจุ  การบรรจุกลับ  การแตงตั้ง  การโอน  การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดอืน
ขาราชการตํารวจ และการกําหนดอัตราเงนิเดือนสําหรับคณุวุฒิตาง ๆ 
     ๕.๔)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
นโยบาย ระบบ หรือมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาหลักสตูรการฝกอบรม  การพัฒนางาน
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของขาราชการตํารวจ 
     ๕.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ 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)  ดําเนินการเกีย่วกับทะเบียนประวัตแิละการควบคุมเกษยีณอาย ุ
ของขาราชการตํารวจตามระเบียบ ก.ตร. 
     ๖.๓)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับการแกไข
วัน เดือน ปเกดิในทะเบียนประวัติ  และการควบคุมเกษยีณอายุของขาราชการตํารวจ 
     ๖.๔)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. 
     ๖.๕)   งานที่ ก.ตร.  หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
     ๖.๖)   งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๗)   ฝายนิติการ  มหีนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้   
     ๗.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๗.๒)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในเรื่องปญหาขอกฎหมาย  
การออก การแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกในสวนที่ไมจําเปนของกฎหมาย กฎ ก.ตร.  ตลอดจนระเบยีบ 



 ๑๐๙ 

ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ มติ ที่ออกโดย ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.  รวมทั้งนโยบายและมาตรฐาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาตแิละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วของ 
     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
ดําเนินการเกีย่วกับกระบวนการคดีปกครอง  รวมทัง้ดาํเนนิการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. 
     ๗.๕)  รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง และบทความ 
ทางวิชาการตาง ๆ ในดานการบริหารงานบุคคลที่สําคัญและเกี่ยวของกบั ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร.  
     ๗.๖)   งานที่ ก.ตร.  หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
     ๗.๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    
   (๓)  กองมาตรฐานวินัย  ประกอบดวย 
     ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
           ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยทุธศาสตร  
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     ๑.๖)  งานงบประมาณ 
     ๑.๗)  งานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๘)  งานสวัสดิการ 
     ๑.๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
     ๑.๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑.๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     ๑.๑๒)  งานศึกษาอบรม 
     ๑.๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน 
     ๑.๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานดานขอมูลขาวสาร 
     ๑.๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการประชมุอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกบั 
การดําเนนิการทางวินยั  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. ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิการทางวนิัย  รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล
ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  
     ๑.๑๗)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
           ๑.๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๙)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
             ๑.๒๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒) – ๓)   กลุมงานพิจารณา  ๑ – ๒  มหีนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
     ๒.๑) – ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒) – ๓.๒)  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร.  ในเรื่องการรายงานการดําเนินการทางวินยัของขาราชการตํารวจ  และการรายงานการ
ดําเนินการเกีย่วกับการใหขาราชการตํารวจออกจากราชการ  
     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)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจ 
ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําสวนราชการ  
     ๒.๕) – ๓.๕)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. 
หรืออนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนที่เกีย่วของกับการดําเนนิการทางวนิัย  และการใหขาราชการตํารวจออกจาก
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  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 



 ๑๑๑ 

     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยทุธศาสตร  
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     ๑.๖)  งานงบประมาณ 
     ๑.๗)  งานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๘)  งานสวัสดิการ 
     ๑.๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ  
                             ๑.๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
     ๑.๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     ๑.๑๒)  งานศึกษาอบรม 
     ๑.๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน  
     ๑.๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการประชมุอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกบั 
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  รวมทั้งจดัทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
เร่ืองดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  
               ๑.๑๖)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
      ๑.๑๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
       ๑.๑๘)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ  
      ๑.๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒)  กลุมงานพิจารณา  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดงันี ้
     ๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๒.๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการพจิารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่วกับการอุทธรณ  และงานอืน่ที่เกีย่วเนื่อง  โดยรับผิดชอบหนวยงานหลักในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๒.๓) ดําเนินการและประสานคดปีกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนทีเ่กี่ยวกับการอุทธรณ   
     ๒.๔) งานอื่น ๆ ที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย  



 ๑๑๒ 

     ๒.๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           ๓)   กลุมงานพิจารณา  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดงันี ้
     ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
          ๓.๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการพจิารณาเสนอความเห็นตอ ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. เกีย่วกับการอุทธรณ  และงานอืน่ที่เกีย่วเนื่อง โดยรับผิดชอบหนวยอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
หนวยงานหลักในการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     ๓.๓)  ดําเนินการและประสานคดปีกครองที่เกี่ยวของกบั ก.ตร. หรือ
อนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนทีเ่กี่ยวกับการอุทธรณ   
     ๓.๔) งานอืน่ ๆ ที่ ก.ตร. หรืออนุกรรมการ ก.ตร. มอบหมาย 
     ๓.๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)  กองรองทุกข  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
      ๑.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)  งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)  งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)  งานนโยบายและแผน และงานยทุธศาสตร  
     ๑.๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
     ๑.๖)  งานงบประมาณ 
     ๑.๗)  งานสงกําลังบํารุง 
     ๑.๘)  งานสวัสดิการ 
     ๑.๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
     ๑.๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๑.๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
     ๑.๑๒)  งานศึกษาอบรม 
     ๑.๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับหนวยงาน 
      ๑.๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการประชมุอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกบั 
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
เร่ืองดังกลาวใหมีความทันสมัยและใชสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  
 



 ๑๑๓ 

     ๑.๑๖)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนนิการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๘)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ
             ๑.๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
              ๒) – ๓)   กลุมงานพิจารณา ๑ – ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดงันี้   
     ๒.๑) – ๓.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
       ๒.๒) – ๓.๒)  พิจารณาเสนอความเหน็ตอ ก.ตร. หรืออนกุรรมการ 
ก.ตร. ในเรื่องรองทุกขของขาราชการตํารวจ   
     ๒.๓) – ๓.๓)  พิจารณาเสนอความเหน็ตอ ก.ตร. หรืออนกุรรมการ 
ก.ตร. เกี่ยวกับการออกกฎ ก.ตร.  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอกําหนด  ประกาศ  มติ  และการกําหนดนโยบายและ
มาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับการรองทุกขของขาราชการตํารวจ  
          ๒.๔) – ๓.๔)  ดําเนินการเกีย่วกับคดีปกครองที่เกี่ยวของกับ ก.ตร. 
หรืออนุกรรมการ ก.ตร. ในสวนที่เกีย่วของกับการรองทุกขของขาราชการตํารวจ 
               ๒.๕) – ๓.๕)  งานอื่น ๆ ที่ ก.ตร.  หรืออนุกรรมการ ก.ตร. 
มอบหมาย 
               ๒.๖) – ๓.๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    

 
 
       



 ๑๑๔ 

  (ช)   สํานักงานจเรตํารวจ  แบงเปนดังนี ้
               (๑)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
    ๑)   ฝายธุรการและกําลังพล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  
งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานการประชุม  งานสวัสดิการ  งานกําลังพล  งานประวัติ  งานคดีและวินัย  
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานจเรตํารวจ และกองบังคบัการอํานวยการ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                                ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออก
ของฝายธุรการและกําลังพล  และกองบังคบัการอํานวยการ ของสํานักงานจเรตํารวจ 
                             ๑.๒)   เปนเลขานุการของการประชมุตามทีก่องบังคับการอาํนวยการหรือ
สํานักงานจเรตาํรวจ จดัใหมีการประชุมขึ้น  เวนแตกรณีทีม่ีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ 
ของการประชุม 
                                ๑.๓)   รวบรวม  จัดเก็บรักษา  หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
                                ๑.๔)   จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัย
สถานที่ราชการของกองบังคับการอํานวยการ และสํานกังานจเรตํารวจ 
                                ๑.๕)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของฝายธุรการและกําลังพล   
กองบังคับการอํานวยการ  และสํานักงานจเรตํารวจใหเปนไปตามระเบยีบที่วางไว 
                                ๑.๖)   จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ  
                                ๑.๗)   ดําเนินการเกีย่วกับงานไปรษณีย 
                            ๑.๘)   ดําเนินการเกีย่วกับงานสวัสดิการขาราชการตํารวจและการ
สงเคราะหแกครอบครัวขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน 
                            ๑.๙)   จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดาน
การศึกษา  ไดแก  การจดัหาทุนการศึกษา  และจัดสถานศึกษา  เปนตน 
                            ๑.๑๐)   จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
                           ๑.๑๑)   เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงิน
กองกลางอุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย  หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ   
เพื่อเสนอไปยงัสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
                            ๑.๑๒)   ดําเนินการเกีย่วกบัการสงเสรมิกิจกรรมดานกีฬาใหกบัขาราชการ
ตํารวจทกุหนวยงานในสังกดั 
                                ๑.๑๓)   จัดทําการสํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ  เพื่อใชในการพจิารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 

 



 ๑๑๕ 

                             ๑.๑๔)   งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ  โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเหน็ และแนวทางในการพิจารณา
ตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 
                               ๑.๑๕)   จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจ  ตลอดจนการกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงในตําแหนง 
ตาง ๆ  
                             ๑.๑๖)   จัดทําแผนและเตรียมการเกีย่วกับกําลังพลใหเหมาะสมและเพียงพอ
กับงานในความรับผิดชอบของสํานักงานจเรตํารวจ 
                             ๑.๑๗)   จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจและลกูจาง  
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 
                            ๑.๑๘)   ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่
รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอตัรากําลังและอตัราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลกูจางใหถูกตอง
ตามความเปนจริง กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลง
อัตรา 
                             ๑.๑๙)   ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ  
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานกังานจเรตํารวจ                            
     ๑.๒๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการโอน  การรับสมัครบุคคลภายนอก 
เขารับราชการในสังกัดสํานกังานจเรตํารวจ 
                            ๑.๒๑)   ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ
ตํารวจ 
                            ๑.๒๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
จเรตํารวจสํารองราชการ 
                            ๑.๒๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการให
ออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกบัความผิดทางวินัย 
                            ๑.๒๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
                            ๑.๒๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
                             ๑.๒๖)   ดําเนินการเกีย่วกบัการประเมินผลการปฏบิัติงาน การขอเลื่อนขัน้
และอัตราเงนิเดือน  การเพิ่มคาจาง การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุตาง ๆ 
                           ๑.๒๗)   ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจประจําเดือน 

 



 ๑๑๖ 

                           ๑.๒๘)   รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จ
ความชอบประจําป  และเกบ็สถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ 
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาต ิ
                           ๑.๒๙)   จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติขาราชการตํารวจ รวมทัง้ตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ  แกไข  เพิม่เตมิ  การลงประวตัิความดี
ความชอบพเิศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่กีย่วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบงัคับการอํานวยการ 
สํานักงานจเรตํารวจ และหนวยงานที่เกีย่วของ  
     ๑.๓๐)  งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลัง
พลของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั 
                           ๑.๓๑)   จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภท 
ตาง ๆ และบัตรประจําตัวอ่ืน  ๆใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง  และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานจเรตํารวจ  
                            ๑.๓๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ
และลูกจางที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบาํนาญ การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ  
                           ๑.๓๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออก
ประทวนยศ และการเรียกคนื 
     ๑.๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับโครงการเบิกจายตรงเกี่ยวกับสวัสดกิาร 
คารักษาพยาบาล 
     ๑.๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกับกรณีที่มีผูรองเรียนหรือกลาวหาขาราชการ
ตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางในสังกดักองบังคับการอํานวยการและสํานักงานจเรตํารวจวากระทําผิด
จรรยาบรรณ วินัย และทางอาญา  
     ๑.๓๖)  จัดเก็บหนังสือ คําส่ัง เอกสาร ขอบังคับ และสถิติเกี่ยวกบัการ
ลงโทษและความผิดของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานกังานจเรตํารวจ 
     ๑.๓๗)  กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการ 
ที่เหมาะสมในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางในสังกัด
สํานักงานจเรตํารวจ  ใหมีความประพฤตอิยูในกรอบวนิัยตํารวจ 
     ๑.๓๘)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอพักราชการหรือการใหออกจาก
ราชการไวกอนของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ ลูกจางในสังกดักองบังคับการอํานวยการและ

 



 ๑๑๗ 

สํานักงานจเรตํารวจที่กระทาํผิดวินยัอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทาง
อาญา  ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
     ๑.๓๙)  ดําเนินการวางแผน และกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนและคําสั่งเพื่อสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ  
ในสังกัดสํานกังานจเรตํารวจ 
     ๑.๔๐)  ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูลตาง ๆ ใหมีความทันสมัย  และใชสนับสนุนงานรับเรื่องราวรองทุกข  งานสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริง  งานตรวจราชการ  ตลอดจนงานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๔๑)  ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล  และสําหรับ
ผูที่จะเขามาใชหรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
     ๑.๔๒)  ดําเนินการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยตาง ๆ ของ
สํานักงานจเรตํารวจ และหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ๑.๔๓)  ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน รองทุกขทาง
เว็บไซต  เพื่อสนับสนุนงานฝายรับเรื่องราวรองทุกขและหนวยตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ 
                            ๑.๔๔)   ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือ 
ยายเขามาใหม ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
                           ๑.๔๕)   การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
                           ๑.๔๖)   งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
ไวเปนการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
ส่ังการใหหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ   
     ๑.๔๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
                           ๑.๔๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                 ๒)  ฝายยุทธศาสตร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  
งานแผนงาน  งานตัวช้ีวัด  งานงบประมาณ และงานศึกษาอบรม ของสํานักงานจเรตํารวจ และกองบังคับการ
อํานวยการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                                ๒.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออก 
ของฝายยุทธศาสตร     
     ๒.๒)   ดําเนินการเกีย่วกับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวกับสํานักงานจเรตํารวจและสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
     ๒.๓)   ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมาย  

 



 ๑๑๘ 

     ๒.๔)   งานพิจารณาศกึษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานจเรตํารวจ  
                                ๒.๕)   ดําเนินการรวบรวมขอมูล แยกประเภทขอมูลการตรวจราชการ 
ใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
                               ๒.๖)   งานประสานงานกับหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขอทราบขอมูล 
                               ๒.๗)   งานตรวจสอบความถูกตอง  และศึกษาวิเคราะหขอมูลการตรวจ
ราชการ 
                                ๒.๘)   งานติดตามประสานการปฏิบัติกับหนวยทีเ่กี่ยวของจนกวาเรื่องยุติ  
                             ๒.๙)   งานวางแผนการตรวจราชการ 
     ๒.๑๐)   งานดําเนนิการตามตัวช้ีวดัตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมายใหสํานักงานจเรตํารวจรับผิดชอบ 
     ๒.๑๑)   ดําเนินการวางแผนในการกําหนดหลักสูตร  และวิธีการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานจเรตํารวจและหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

    ๒.๑๒)  ดําเนินการจัดทําหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม สัมมนา 
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสงักดัสํานักงานจเรตํารวจ 

    ๒.๑๓)  งานดําเนนิการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
จเรตํารวจใหมคีุณภาพ ตามหลักสูตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

    ๒.๑๔)  จัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานกังาน 
จเรตํารวจ 

    ๒.๑๕)  ดําเนินการใหขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางใน
สํานักงานจเรตํารวจไดมีโอกาสไปศึกษาตอ ณ สถาบันศึกษาทั้งภายในและตางประเทศตามความเหมาะสม
และจําเปน 
     ๒.๑๖)  งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
     ๒.๑๗)  งานบริหารงบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจําปใหกับ
หนวยตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ 
     ๒.๑๘)  งานควบคุมการใชจายเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
ของสํานักงานจเรตํารวจใหเกิดความถูกตองและใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๑๙)   ควบคุม  กํากบั  ติดตาม  เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
ผลผลิต กิจกรรม  ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานกังานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
     ๒.๒๐)  ดําเนนิการเกีย่วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณ 
ในระบบการบริหารการเงนิการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 



 ๑๑๙ 

                                ๒.๒๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                         ๓)  ฝายสงกําลังบาํรุง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ  ตลอดจนงานพลาธิการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                                ๓.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออก 
ของฝายสงกําลังบํารุง  
                               ๓.๒)   ดําเนินการเกีย่วกับดานเอกสารการเบิกจายเงินทุกประเภท 
                               ๓.๓)   ดําเนินการเกีย่วกับงานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือ
สวัสดิการการเงิน 
                               ๓.๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานตรวจสอบเอกสารการรับ – จายเงนิ 
ทุกประเภท  
                                ๓.๕)   ดําเนินการเกีย่วกับงานรับ – จายเงินทกุประเภท  
                                ๓.๖)   ดําเนินการเกีย่วกับงานเก็บรักษาและนําเงนิสงกองการเงนิหรือ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
                             ๓.๗)   ดําเนินการเกีย่วกับงานบัญชขีองสํานักงานจเรตํารวจ 
                            ๓.๘)   จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
                            ๓.๙)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง  
เงินหมวดคาตอบแทน เงินรางวัล และเงนิอ่ืน ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางใน
สํานักงานจเรตํารวจ 
                            ๓.๑๐)   ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
                            ๓.๑๑)   จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
                             ๓.๑๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานจเรตํารวจ (กรณีขอถือจายเพิม่เติม) 
                            ๓.๑๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  
และการแจงรายการหกัภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจางในสํานักงานจเรตํารวจ    
     ๓.๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลทางดานการเงินในระบบการ
บริหารการเงนิการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) 
     ๓.๑๕)  ดําเนินการขอกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ
เหล่ือมป   
     ๓.๑๖)   รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 
คําส่ังที่เกี่ยวของกับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานจเรตํารวจ   

 



 ๑๒๐ 

     ๓.๑๗)   งานจัดหา ควบคุม  เบิกจาย จําหนายพัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งของ
หลวงตาง ๆ  
     ๓.๑๘)  งานจัดทําบัญชีส่ิงของหลวง 
     ๓.๑๙)  งานควบคุม ดแูล การใช การซอม และบํารุงส่ิงของหลวงตาง ๆ  
รวมทั้งยานพาหนะใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติเสมอ 
     ๓.๒๐)  งานพลาธิการ ยานพาหนะ ขนสง และส่ือสาร   
     ๓.๒๑)  งานจัดทําและเกบ็รักษาสมุดประวัตยิานพาหนะ 
     ๓.๒๒)  งานการใชอาคารและสถานที่ 
                   ๓.๒๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                     ๔)  ฝายติดตามประเมินผล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจยัและ
ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร แผนงาน โครงการตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
                                ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออก 
ของฝายติดตามประเมินผล  
                               ๔.๒)  รวบรวมขอมลู เรงรัด ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติของหนวย
ตาง ๆ ตามยุทธศาสตร แผนงาน นโยบาย และโครงการตาง ๆ ที่สํานักงานจเรตํารวจกําหนด  และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติส่ังการ  
                               ๔.๓)  รวบรวมขอมลู เรงรัด ติดตามและประเมนิผลการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานจเรตํารวจ  เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบและ
พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมตอไป 
                               ๔.๔)  ศึกษา วเิคราะห และประเมนิผลแผนยุทธศาสตร  เพื่อนําไป
เสนอแนะผูบังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมีความเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบันอยูตลอดเวลา 
                               ๔.๕)  ติดตามประเมนิผลการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ  เพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
ส่ังการ 
                               ๔.๖)  สรุปสภาพปญหาในลักษณะภาพรวมเพื่อทราบความกาวหนา 
ความสําเร็จ ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ตามแผนงาน และ 
ตามโครงการของสํานักงานจเรตํารวจ 
                               ๔.๗)  จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเชงิสถิติในการตรวจราชการ การสืบสวน
ขอเท็จจริง และการปฏิบัติตามแผนตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได   
                               ๔.๘)  ประมวลผลและวิเคราะหเชงิวิจัยสถิติขอมูลในการตรวจราชการ 
การสืบสวนขอเท็จจริง และการปฏิบัติตามแผนตาง ๆ ของสํานักงานจเรตํารวจ 
                           ๔.๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๑๒๑ 

                         ๕)  ฝายรับเร่ืองราวรองทุกข  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานรับเรื่องราวรองทุกข และงานนิตกิาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                                ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออก 
ของฝายรับเรื่องราวรองทุกข 
                               ๕.๒)   งานตัดขาวหนงัสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบั 
การรองเรียนกลาวหาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
                               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  และศูนยปฏิบัตกิารตํารวจจังหวัดชายแดน
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 ขอพจิารณา และขอเสนอแนะเพือ่เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 
                             ๕.๑๐)   ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนําปญหาขอกฎหมาย ระเบยีบ  
ในสวนทีเ่กีย่วของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานจเรตํารวจ 
                           ๕.๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                        ๖)  ศูนยจริยธรรมและจรรยาบรรณ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ใหคําปรึกษาแนะนําหนวยตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาตเิกีย่วกบัการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                                ๖.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออก 
ของศูนยจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
     ๖.๒)  ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ   

 



 ๑๒๒ 

     ๖.๓)  ดําเนินการจัดทําคูมือและคําอธิบายแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  
     ๖.๔)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 
คําส่ังที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
     ๖.๕)  ดําเนินการออกกฎ ระเบยีบ และแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณใหมีความเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ  
     ๖.๖)  รวบรวมสถิติขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการตํารวจ  
พนักงานราชการ และลูกจางที่ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ใหเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
     ๖.๗)  ประสานกองบัญชาการตาง ๆ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  
     ๖.๘)  ใหศูนยจริยธรรมและจรรยาบรรณตามระเบียบนี้เปนศนูย 
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจในระดับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
     ๖.๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒) – (๑๑)  กองตรวจราชการ ๑ – ๑๐  ประกอบดวย 
     ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกบังานธุรการ  
งานสารบรรณ  งานกําลังพล  งานการเงินและพัสดุ  งานประชาสัมพันธ  งานสวัสดิการ  งานรับเรื่องราว 
รองทุกข รองเรียนของกองตรวจราชการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                                 ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติ 
งานเขา – ออกของกองตรวจราชการ  
           ๑.๒)   งานประชาสัมพันธ         
                              ๑.๓)   งานดําเนนิการจัดประชุม 
                              ๑.๔)   งานประวัตแิละบัตรขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และ
ลูกจาง  
                              ๑.๕)   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  งานเลื่อนยศ 
                              ๑.๖)   งานการลาและดําเนนิการตาง ๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ                  
      ๑.๗) ดําเนินการเกีย่วกับกรณีที่มีผูรองเรียน หรือกลาวหา
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกดัวากระทําผิดจรรยาบรรณ วนิยั และทางอาญา  
      ๑.๘)   งานควบคุมอัตรากําลังและงานสรรหาอัตรากําลัง 

 



 ๑๒๓ 

                              ๑.๙)   งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ  โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเหน็ และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏบิัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 
                              ๑.๑๐)   งานบรรจุแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และ
ลูกจาง 
                              ๑.๑๑)   งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานเลื่อนขัน้และอัตรา
เงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
                             ๑.๑๒)   งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกําลังพลใหเหมาะสม
เพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองตรวจราชการ 
      ๑.๑๓)   งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูล
สถานภาพกําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูล 
กําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความ
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
                             ๑.๑๔)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ การศึกษาอบรม และ
การประเมิน                                             
                            ๑.๑๕)   งานกําหนดยทุธศาสตร นโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน 
ของกองตรวจราชการ  รวมทั้งงานดานตวัช้ีวัดตาง ๆ ที่สํานักงานจเรตํารวจมอบหมาย 
                            ๑.๑๖)   ดําเนินการเกีย่วกับดานเอกสารการเบิกจายทุกประเภทของ
กองตรวจราชการ 
                            ๑.๑๗)   งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือสวัสดิการการเงนิ      
                            ๑.๑๘)   งานรับ – จายเงิน เก็บรักษาเงิน นําเงินสงกองการเงินและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
                            ๑.๑๙)   งานจัดทําบัญชีทุกประเภท  และงานงบประมาณ 
      ๑.๒๐) งานดูแลรักษา เก็บรักษา ตรวจจาย ควบคมุพัสดุ ครุภัณฑ 
และส่ิงของหลวง 
      ๑.๒๑)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับการใช การควบคุม และบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
      ๑.๒๒)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมท้ัง 
งานประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินการของกองตรวจราชการ 
      ๑.๒๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
                            ๑.๒๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๑๒๔ 

                           ๒) – ๓)  ฝายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ – ๒  มีหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจราชการ การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน และแสวงหาขอเท็จจริงเกีย่วกับ 
เร่ืองที่ไดรับการรองเรียนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางทุจริตประพฤติมิชอบ กระทําผิดวินยั   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
       ๒.๑ – ๓.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทํา
สถิติงานเขา – ออกของฝายสืบสวนและตรวจราชการ ๑ – ๒  
                                  ๒.๒ – ๓.๒)   ดําเนินการตรวจราชการเกี่ยวกับงานดานการ
อํานวยการ การปองกันปราบปราม การสืบสวน การสอบสวน การบรกิารสังคม การจราจร และการอํานวย 
ความยุติธรรมทุกหนวยงานในสังกดัสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
                                 ๒.๓ – ๓.๓)   ดําเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน 
ขอเท็จจริงเกีย่วกับเรื่องที่ไดรับการรองเรียนหรือรองทุกขกลาวหาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทุจริตประพฤติมิชอบ กระทาํผิดวินยั  หรือกระทําผิดอ่ืนใด  โดยมี
หลักเกณฑการสืบสวนขอเท็จจริงตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ 
                                 ๒.๔ – ๓.๔)   รับฟงปญหาอปุสรรคตาง ๆ ที่เกดิขึ้นจาก 
การตรวจราชการ  เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหาแนวทางแกไขตอไป 
                                 ๒.๕ – ๓.๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     อนึ่ง สําหรับการมอบหมายพื้นที่การตรวจราชการและหนวยรับการตรวจ
ของกองตรวจราชการ ๑ – ๑๐  ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยเปนผูพจิารณาตามความเหมาะสม 
 

 



 ๑๒๕ 

  (ซ)   สํานักงานตรวจสอบภายใน  แบงเปนดังนี ้
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้

    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)   งานคดีและวินยั 
    ๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
    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 ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)  กลุมงานพฒันาการตรวจสอบภายใน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การดําเนินการดานวิชาการ บริการใหคําปรกึษา แนะนํา เผยแพรความรูและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน  
รวมทั้งการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ในภาพรวม
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 

   ๒)   รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผลการประเมนิระบบ
การควบคุมภายใน  รายงานผลการตรวจสอบและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ จากกองตรวจสอบ
ภายใน  ๑ – ๓  
    ๓)   วิเคราะหขอมูลตามขอ ๒) เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือวธีิการในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต 



 ๑๒๖ 

การบริหารจัดการทีด่ี   รวมทัง้เพื่อปองปรามมิใหเกดิความเสียหายหรือการทุจริตเกีย่วกับการเงนิหรอืทรัพยสินของ
ทางราชการ 
    ๔)   กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ของกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
ตรวจสอบภายในและหนวยรับตรวจ  พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
ในสวนทีเ่กีย่วของ 
    ๕)   พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ตาง ๆ  ใหความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และ 
ผูที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสํานกังานตํารวจแหงชาติมีการบริหารจัดการที่ดี มปีระสิทธิภาพ และบรรลุนโยบาย 
ที่กําหนด 
    ๖)   งานสงเสริมและเผยแพรความรูใหแกผูตรวจสอบภายในและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจ   
    ๗)   จัดทําฐานขอมลูของหนวยรับตรวจ  ตลอดจนจัดทํารายงานขอมูลสถิติ 
ที่เกี่ยวของในภาพรวม 
    ๘)   ประมวลแผนการตรวจสอบประจําปของสํานักงานตรวจสอบภายใน   
เพื่อเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติอนมุัติ  และสงแผนการตรวจสอบประจําปใหสวนราชการทีเ่กี่ยวของ
ทราบ 
    ๙)   ประมวลรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานตรวจสอบภายในในภาพรวม  เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการ  และรายงาน 
สวนราชการทีเ่กี่ยวของทราบ 

      ๑๐)   ประมวลรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป 
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการ  และรายงานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
    ๑๑)  ประมวลรายงานผลการดําเนินการกรณีเงนิขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ทุจริตในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน  เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการ  และ
รายงานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
    ๑๒)  ประมวลรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของเฉพาะกรณีที่ตองสรุปรายงานในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน  เสนอผูบญัชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการ  และรายงานสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
    ๑๓)   ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากดั และปญหาตาง ๆ  
ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 



 ๑๒๗ 

    ๑๔)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ เพือ่ใหการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
    ๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

      ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)   กองตรวจสอบภายใน ๑   ประกอบดวย 
    ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     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  และหนวยงานในสังกดั 
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ  
      ฝายตรวจสอบภายใน ๒ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก  ตํารวจ 
ภูธรภาค ๒  สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  สํานักงานจเรตํารวจ  กองบินตํารวจ  และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
      ฝายตรวจสอบภายใน ๓ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก  ตํารวจ 
ภูธรภาค ๓  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  กองการตางประเทศ  และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจ 
ที่อยูในความรบัผิดชอบ 
      ฝายตรวจสอบภายใน ๔  รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก  ตํารวจ 
ภูธรภาค ๔  กองบัญชาการศึกษา  สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจาํ  และหนวยงานในสังกดั 
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
         ๒.๑) – ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๒.๒) – ๕.๒)   สํารวจและจดัทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ 
ที่อยูในความรบัผิดชอบ  รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล  ประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลสถิติ 
      ๒.๓) – ๕.๓)   วิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผลการ
ประเมินกจิกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ  
ตลอดจนประเมินผลและประเมินความเสี่ยง  เพื่อใชเปนขอมูลในการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําป  
แผนการตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว 
      ๒.๔) – ๕.๔)   กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและ 
แนวทางการตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาํเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ขอเสนอแนะหรือความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  โดยคํานึงถึง 
ความมีประสิทธิภาพของกจิกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ 
      ๒.๕) – ๕.๕)   จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  แผนการ
ตรวจสอบระยะปานกลางหรอืระยะยาว  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจายงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของ 
      ๒.๖) – ๕.๖)   ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน  



 ๑๒๙ 

      ๒.๗) – ๕.๗)   ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ 
สวนราชการ  ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง 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
และวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส 
      ๒.๑๐) – ๕.๑๐)   ประเมินกจิกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กาํหนด  เพื่อเสนอแนะมาตรการการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทีรั่ดกุมและเหมาะสม 
      ๒.๑๑) – ๕.๑๑)  ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
หนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด  ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไข  เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึน้ภายใต 
การบริหารจัดการที่ดี  รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ 
      ๒.๑๒) – ๕.๑๒)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง  รวมถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได  
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 
               กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีการกระทําทีส่อไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น  และไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป  อีกทัง้ตองขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป  ใหเสนอ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน (ฝายตรวจสอบพิเศษ) ดําเนินการ
ตอไป 
                กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีปญหาการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ  และหนวยรับตรวจ 
ไมสามารถแกไขได  ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคหรือสงผลกระทบตอการดาํเนินงานของหนวยรับตรวจ  
จําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิม่เติมนอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบประจําป  และรวบรวม 



 ๑๓๐ 

ปญหาในเชิงสถิติหรือเชิงปริมาณ  เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทาง
ในการปรับปรงุแกไข  ใหเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน  
(ฝายตรวจสอบพิเศษและหรือกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แลวแตกรณี) ดาํเนินการตอไป 
      ๒.๑๓) – ๕.๑๓)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให
คําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ  เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไป
ตามการสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน  เพื่อทําใหการบริหารงานมีคุณภาพและมีการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่อง 
      ๒.๑๔) – ๕.๑๔)  ติดตามผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  สอบทานและสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๕) – ๕.๑๕)  ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  อันจะทําใหมกีารปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  รวมทั้งเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหส่ือสารถึงผูปฏิบัติใน
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง  และสามารถแปลงแผนปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
      ๒.๑๖) – ๕.๑๖)  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด 
และปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเหน็และขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการ 
ในการปรับปรงุแกไขการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๗) – ๕.๑๗)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๑๘) – ๕.๑๘)  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๙) – ๕.๑๙)  งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
      ๒.๒๐) – ๕.๒๐)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
      ๒.๒๑) – ๕.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๑๓๑ 

    ๖)   ฝายตรวจสอบพิเศษ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ  
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  และการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตาง ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๔  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
           ๖.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 

    ๖.๒)  รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผลการ
ประเมนิระบบการควบคุมภายใน  รายงานผลการตรวจสอบและขอมูลอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของของหนวยรับตรวจ 
     ๖.๓)  รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับกรณทีี่มีการทุจริตหรือการกระทาํที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น  และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ๖.๔)  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยรับตรวจ  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ และขอเสนอแนะหรือ
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาตแิละหนวยรับตรวจ 

    ๖.๕)  จัดทําแผนการตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจาย
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ 
     ๖.๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบ สืบสวน และแสวงหาขอเท็จจริง  
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของ   
     ๖.๗)  ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา  โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม   
     ๖.๘)  ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
กฎ ระเบยีบ และขอบังคับตาง ๆ  และวิเคราะห ประเมนิผล  เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ ในการปรับปรงุแกไขการปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือส่ังการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
 
 



 ๑๓๒ 

     ๖.๙)  ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ 
ที่กําหนด  เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกมุและเหมาะสม 
     ๖.๑๐)  ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กาํหนด  ตลอดจนเสนอแนะวธีิการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดยิ่งขึ้น  และเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี  รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ 
     ๖.๑๑)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง  ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ความเสี่ยงที่สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได   
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบและพจิารณาสั่งการ 
     ๖.๑๒)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจ  เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสัง่การของ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตามความเหน็และขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน   
     ๖.๑๓)  พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรกึษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนา 
หนวยรับตรวจ และผูที่เกีย่วของ  เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกจิการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบายที่กําหนด 
     ๖.๑๔)  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการเกีย่วกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และปญหา
ตาง ๆ ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเหน็และขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไขการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
     ๖.๑๕)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
     ๖.๑๖)  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปให 
กลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน  
     ๖.๑๗)  งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
 



 ๑๓๓ 

            ๖.๑๘)  สรุปการติดตามผลการดําเนนิการกรณเีงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพือ่ประมวลรายงานการติดตามผลการดําเนนิการ 
ในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
     ๖.๑๙)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
     ๖.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)   กองตรวจสอบภายใน  ๒  ประกอบดวย 
    ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     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  และหนวยงานในสังกัดหนวยรับตรวจที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ 
      ฝายตรวจสอบภายใน ๒ รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก  ตํารวจ 
ภูธรภาค ๖  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  สํานักงานกฎหมายและคดี  และหนวยงานในสังกัด
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
      ฝายตรวจสอบภายใน ๓  รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก  ตํารวจ 
ภูธรภาค ๗  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  สํานักงานงบประมาณและการเงิน  และหนวยงานในสังกดั
หนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
         ๒.๑) – ๔.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๒.๒) – ๔.๒)  สํารวจและจดัทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ 
ที่อยูในความรบัผิดชอบ  รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล  ประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลสถิติ 
      ๒.๓) – ๔.๓)  วิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผลการ
ประเมินกจิกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และขอมลูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ  
ตลอดจนประเมินผลและประเมินความเสี่ยง  เพื่อใชเปนขอมูลในการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําป  
แผนการตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว 
      ๒.๔) – ๔.๔)      กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและ 
แนวทางการตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาํเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ขอเสนอแนะหรือความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  โดยคํานึงถึง 
ความมีประสิทธิภาพของกจิกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ 
      ๒.๕) – ๔.๕)  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  แผนการ
ตรวจสอบระยะปานกลางหรอืระยะยาว  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจายงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของ 
      ๒.๖) – ๔.๖)  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน  
      ๒.๗) – ๔.๗)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ 
สวนราชการ  ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง 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
และวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส 
      ๒.๑๐) – ๔.๑๐)  ประเมินกจิกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด  เพื่อเสนอแนะมาตรการ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม 
      ๒.๑๑) – ๔.๑๑)  ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
หนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด  ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไข  เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึน้ภายใตการ
บริหารจัดการที่ดี  รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสิน
ของทางราชการ 
      ๒.๑๒) – ๔.๑๒)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง  รวมถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได  
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 
               กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีการกระทําทีส่อไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น  และไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป  อีกทัง้ตองขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป  ใหเสนอ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน (ฝายตรวจสอบพิเศษ) ดําเนินการ
ตอไป 
                กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีปญหาการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ  และหนวยรับตรวจ 
ไมสามารถแกไขได  ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคหรือสงผลกระทบตอการดาํเนินงานของหนวยรับตรวจ  
จําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบเพิม่เติมนอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบประจําป  และรวบรวม 
ปญหาในเชิงสถิติหรือเชิงปริมาณ  เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทาง 
 



 ๑๓๖ 

ในการปรับปรงุแกไข  ใหเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน  
(ฝายตรวจสอบพิเศษและหรือกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แลวแตกรณี) ดาํเนินการตอไป 
      ๒.๑๓) – ๔.๑๓)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และ 
ใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ  เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
เปนไปตามการสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตามความเหน็และขอเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  เพื่อทาํใหการบริหารงานมีคณุภาพและมีการปรบัปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
      ๒.๑๔) – ๔.๑๔)  ติดตามผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  สอบทานและสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๕) – ๔.๑๕)  ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  อันจะทําใหมกีารปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  รวมทั้งเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหส่ือสารถึงผูปฏิบัติใน
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง  และสามารถแปลงแผนปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
      ๒.๑๖) – ๔.๑๖)  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด 
และปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเหน็และขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการ 
ในการปรับปรงุแกไขการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๗) – ๔.๑๗)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๑๘) – ๔.๑๘)  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๙) – ๔.๑๙)  งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
      ๒.๒๐) – ๔.๒๐)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
      ๒.๒๑) – ๔.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๑๓๗ 

    ๕)  ฝายตรวจสอบพิเศษ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ  
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นของหนวยรับตรวจตาง ๆ  และการตรวจสอบการดําเนินงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๓   โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 

           ๕.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๕.๒)   รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผล 

การประเมนิระบบการควบคมุภายใน  รายงานผลการตรวจสอบและขอมลูอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของของหนวยรับตรวจ 
     ๕.๓)  รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับกรณทีี่มีการทุจริต  หรือการกระทาํที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้นและขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ๕.๔)  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาํเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยรับตรวจ  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสาํนักงานตํารวจแหงชาตแิละขอเสนอแนะหรือ
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของ 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยรับตรวจ 
     ๕.๕)  จัดทําแผนการตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจาย
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ 
     ๕.๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบ สืบสวน และแสวงหาขอเท็จจริง  
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  เพื่อใหไดขอมลูเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของ 
ผูมีสวนเกีย่วของ   
     ๕.๗)  ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ  ใหเปนไปตามวัตถปุระสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา  โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม   
     ๕.๘)  ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
กฎ ระเบยีบ และขอบังคับตาง ๆ  และวิเคราะห ประเมนิผล  เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามกฎหมาย  มตคิณะรัฐมนตรี กฎ ระเบยีบ 
ขอบังคับ หรือส่ังการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
 
 



 ๑๓๘ 

     ๕.๙)  ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ 
ที่กําหนด  เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกมุและเหมาะสม 
     ๕.๑๐)  ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กาํหนด  ตลอดจนเสนอแนะวธีิการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดยิ่งขึ้น  และเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี  รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ 
     ๕.๑๑)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง  ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ความเสี่ยงที่สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได   
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบและพจิารณาสั่งการ 
     ๕.๑๒)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจ  เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสัง่การของ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตามความเหน็และขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน   
     ๕.๑๓)  พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรกึษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนา 
หนวยรับตรวจ และผูที่เกีย่วของ  เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกจิการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบายที่กําหนด 
     ๕.๑๔)  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการเกีย่วกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และ 
ปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
     ๕.๑๕)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
     ๕.๑๖)  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปให 
กลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน  
     ๕.๑๗)  งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
 



 ๑๓๙ 

            ๕.๑๘)  สรุปการติดตามผลการดําเนนิการกรณเีงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพือ่ประมวลรายงานการติดตามผลการดําเนนิการ 
ในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
     ๕.๑๙)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
     ๕.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)   กองตรวจสอบภายใน  ๓  ประกอบดวย 
    ๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑.๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๑.๒)   งานบริหารงานบุคคล 
     ๑.๓)   งานคดีและวินยั 
     ๑.๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
     ๑.๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
     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
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไป 
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั 
     ๑.๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
     ๑.๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     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
ที่อยูในความรบัผิดชอบ 
      ฝายตรวจสอบภายใน ๒  รับผิดชอบหนวยรับตรวจ ไดแก  ตํารวจ 
ภูธรภาค ๙  ศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักงานกําลังพล  กองวินยั  กองสารนิเทศ  และหนวยงานในสังกดัหนวยรับตรวจที่อยูในความรบัผิดชอบ 
      ฝายตรวจสอบภายใน ๓  รับผิดชอบหนวยรับตรวจ  ไดแก  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  และหนวยงานในสังกดัหนวยรับตรวจที่อยูใน 
ความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                         ๒.๑) – ๔.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๒.๒) – ๔.๒)  สํารวจและจดัทําฐานขอมูลของหนวยรับตรวจ 
ที่อยูในความรบัผิดชอบ  รวบรวมและเก็บรักษาขอมูล  ประมวลผลและจัดทํารายงานขอมูลสถิติ 
      ๒.๓) – ๔.๓)  วิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผลการ
ประเมินกจิกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยรับตรวจ  
ตลอดจนประเมินผลและประเมินความเสี่ยง  เพื่อใชเปนขอมูลในการจดัทําแผนการตรวจสอบประจําป  
แผนการตรวจสอบระยะปานกลางหรือระยะยาว 
      ๒.๔) – ๔.๔)  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและ 
แนวทางการตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาํเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และ
ขอเสนอแนะหรือความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  โดยคํานึงถึง 
ความมีประสิทธิภาพของกจิกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ 
      ๒.๕) – ๔.๕)  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป  แผนการ
ตรวจสอบระยะปานกลางหรอืระยะยาว  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจายงบประมาณในสวนที่
เกี่ยวของ 
      ๒.๖) – ๔.๖)  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
และตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน  
      ๒.๗) – ๔.๗)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ 
สวนราชการ  ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง 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
และวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความ
โปรงใส 
      ๒.๑๐) – ๔.๑๐) ประเมินกจิกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กาํหนด  เพื่อเสนอแนะมาตรการ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสม 
      ๒.๑๑) – ๔.๑๑)  ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน 
ของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด  ตลอดจนเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข  เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดัยิ่งขึ้น
ภายใตการบรหิารจัดการทีด่ ี รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงิน 
หรือทรัพยสินของทางราชการ   
         ๒.๑๒) – ๔.๑๒)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง  รวมถึง
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได  
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 
               กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีการกระทําทีส่อไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น  และไมสามารถตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป  อีกทัง้ตองขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป  ใหเสนอ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน (ฝายตรวจสอบพิเศษ) ดําเนินการ
ตอไป 
                กรณีผลการตรวจสอบพบวา มีปญหาการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวของ  และหนวยรับตรวจ 
ไมสามารถแกไขได  ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคหรือสงผลกระทบตอการดาํเนินงานของหนวยรับตรวจ  
จําเปนตองขยายขอบเขตการตรวจสอบ เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป  และรวบรวม
ปญหาในเชิงสถิติหรือเชิงปริมาณ  เพื่อวิเคราะหปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเสนอขอคิดเห็นหรือแนวทาง 
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ในการปรับปรงุแกไข  ใหเสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบ/ส่ังการใหสํานักงานตรวจสอบภายใน  
(ฝายตรวจสอบพิเศษและหรือกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แลวแตกรณี) ดาํเนินการตอไป 
      ๒.๑๓) – ๔.๑๓)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให
คําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ    เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไป
ตามการสั่งการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตามความเห็นและขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน  เพื่อทําใหการบริหารงานมีคุณภาพและมีการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่อง 
      ๒.๑๔) – ๔.๑๔)  ติดตามผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ   สอบทานและสรุปรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๕) – ๔.๑๕)  ปฏิบัติงานในการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนาหนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  อันจะทําใหมกีารปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี   รวมทั้งเปนกลไกในการเชื่อมโยงแนวคิดของผูบริหารใหส่ือสารถึงผูปฏิบัติใน
หนวยรับตรวจไดอยางถูกตอง  และสามารถแปลงแผนปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
      ๒.๑๖) – ๔.๑๖)  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด 
และปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเหน็และขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการ 
ในการปรับปรงุแกไขการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๗) – ๔.๑๗)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๒.๑๘) – ๔.๑๘)  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
      ๒.๑๙) – ๔.๑๙)  งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายใน 
และการปฏิบัตงิานของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
      ๒.๒๐) – ๔.๒๐)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
      ๒.๒๑) – ๔.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๑๔๓ 

    ๕)  ฝายตรวจสอบพิเศษ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ  
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นของหนวยรับตรวจตาง ๆ  และการตรวจสอบการดําเนินงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน ๑ – ๓  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
           ๕.๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
     ๕.๒)  รวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการเงิน  รายงานผล 
การประเมนิระบบการควบคมุภายใน  รายงานผลการตรวจสอบและขอมลูอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของของหนวยรับตรวจ 
     ๕.๓)  รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับกรณทีี่มีการทุจริตหรือการกระทาํที่สอไป
ในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น  และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
     ๕.๔)  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทาง 
การตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาตแิละหนวยรับตรวจ  โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและขอเสนอแนะ
หรือความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ  โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาตแิละหนวยรับตรวจ 
     ๕.๕)  จัดทําแผนการตรวจสอบ  แผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใชจาย
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ 
     ๕.๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบ สืบสวน และแสวงหาขอเท็จจริง  
กรณีที่มีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไป
ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณาดําเนินการของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของ   
     ๕.๗)  ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการตาง ๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยรับตรวจ  ใหเปนไปตามวัตถปุระสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานงาน
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา  โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  ซ่ึงวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม   
     ๕.๘)  ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
กฎ ระเบยีบ และขอบังคับตาง ๆ และวิเคราะห ประเมินผล  เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ 
หนวยรับตรวจ ในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามกฎหมาย  มตคิณะรัฐมนตรี กฎ ระเบยีบ 
ขอบังคับ หรือส่ังการของผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
 
 



 ๑๔๔ 

     ๕.๙)  ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบ 
ที่กําหนด  เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกมุและเหมาะสม 
     ๕.๑๐)  ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กาํหนด  ตลอดจนเสนอแนะวธีิการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดยิ่งขึ้น  และเปนไปตามหลกัเกณฑและวธีิการบริหาร
กิจการบานเมอืงที่ดี  รวมทั้งเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ 
     ๕.๑๑)  รายงานผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริง  ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ความเสี่ยงที่สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่สามารถนําไปปฏิบัติได   
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติทราบและพจิารณาสั่งการ 
     ๕.๑๒)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจ  เพื่อใหการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามการสัง่การของ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ตามความเหน็และขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน   
     ๕.๑๓)  พิจารณาปญหาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังตาง ๆ ใหความเห็นและใหคําปรกึษาแนะนําตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หัวหนา 
หนวยรับตรวจ และผูที่เกีย่วของ  เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกจิการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุนโยบายที่กําหนด 
     ๕.๑๔)  ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการเกีย่วกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ  รวมทั้งผลการตรวจสอบ ขอจํากัด และ 
ปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ  ตลอดจนหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
     ๕.๑๕)  ประสานงานกบัสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและสวนราชการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติบรรลุเปาหมายและ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
     ๕.๑๖)  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปใหกลุมงาน
พัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพื่อประมวลรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน  
     ๕.๑๗)  งานสงเสริมความรู พัฒนาการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ 
 



 ๑๔๕ 

            ๕.๑๘)  สรุปการติดตามผลการดําเนนิการกรณเีงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่
ของรัฐทุจริตใหกลุมงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  เพือ่ประมวลรายงานการติดตามผลการดําเนนิการ 
ในภาพรวมของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
     ๕.๑๙)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
     ๕.๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๑๔๖

 ๑.๒ สวนราชการทีมี่ฐานะเทียบกองบังคบัการ 
  (ฌ)   สํานักงานเลขานุการตาํรวจแหงชาติ  ประกอบดวย  
   (๑) ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
       ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒) งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)  งานคดีและวินยั 
    ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
    ๖) งานงบประมาณ 
    ๗) งานสงกําลังบาํรุง 
    ๘)  งานสวัสดิการ 
    ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
    ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                        ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                           ๑๔)  งานการจัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
    ๑๕)   งานการจดัสรรงบประมาณประจาํปของสํานกังานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  
    ๑๖)  งานควบคุมการใชจายเงนิงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๗)  งานดําเนนิการดานเอกสารการเบิกจายทกุประเภทของสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาตแิละสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๘)  งานรับ – จายเงินของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตาํรวจแหงชาตแิละ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เฉพาะที่เกีย่วกับงานในหนาที ่
    ๑๙)  งานเก็บรักษาและนําเงนิสงกองการเงินหรือหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของกบั
สํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



 ๑๔๗

    ๒๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
ขาวสารของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาต ิ
    ๒๑) การแจงหนังสือเวียนดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
    ๒๒) รับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๒๓)  รักษาความปลอดภัยระบบขอมูลของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคบั การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติ
ของเจาหนาที ่ 
    ๒๔)  พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานเลขานกุารตํารวจแหงชาติ 
    ๒๕)   งานนําสารและพลขับในการรับ – สงหนังสือในหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
    ๒๖)  งานรับ – สงหนังสือของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๒๗)  งานจัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ – สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป
ปฏิบัติตามกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
    ๒๘)  งานสงหนังสือราชการของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติไปยังสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ทางไปรษณยี 
    ๒๙)  งานรับ – สงหนังสือราชการระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี และสวนราชการ
อ่ืนในหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ 
    ๓๐)  งานออกเลขหนังสือสงออกไปภายนอก  ซ่ึงหนวยตาง ๆ ที่เปนเจาของเรื่อง
ดําเนินการในนามของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๓๑)  จัดทําบัตรแสดงตนใหกับผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาตแิละ
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานผูบังคับบัญชา  รวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจาง 
    ๓๒)  การรายงานการรับ – สงมอบหนาที่การงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
    ๓๓)  งานจัดหาและเบิกจายพัสดุซ่ึงไดแก วัสดุ ครุภัณฑ และส่ิงของหลวงตาง ๆ  
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
    ๓๔)  งานการจัดทําทะเบียนบัญชส่ิีงของหลวงของสํานักงานผูบังคับบัญชา
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๓๕)  งานควบคุม ดแูล การใช การซอม การเก็บและบํารุงรักษาสิ่งของหลวงตาง  ๆ  
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
    ๓๖)   งานตรวจสอบพัสดุประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ



 ๑๔๘

    ๓๗)  งานบันทึกและแกไขระบบฐานขอมูลพัสดุของสํานักงานผูบังคับบัญชา
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๓๘)  งานควบคุมและตรวจสอบการใชหองทํางานของผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
    ๓๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๔๐)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๔๑)   งานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒) ฝายสารบรรณ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
และงานเลขานุการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  งานรบัและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และงานโตตอบหนังสือในสวนที่เกี่ยวกบังานบริหารและงานของจเรตํารวจแหงชาติ 
ตลอดจนงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานนําสารและพลขับ 
    ๓)   งานประชาสัมพันธ 
    ๔)   จัดการเกี่ยวกบังานในหนาที่กรรมการตาง ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
จเรตํารวจแหงชาติ  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  และตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอื่น  เทยีบเทารองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดรับการแตงตั้ง 
เปนกรรมการ รับผิดชอบในการจัดเตรยีมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  ในการประชุมใหแกกรรมการดังกลาว 
เพื่อเขารวมประชุมทุกครั้ง 
    ๕)   จัดเตรียมวาระการประชุม  เอกสารการประชุม  และจัดทําหนังสือ 
เชิญประชุมไปยังหนวยเกีย่วของเฉพาะงานที่ไมมีหนวยงานใดเปนเจาของเรื่อง 
    ๖)   งานเลขานุการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๗)   งานรวบรวม  ติดตาม  จัดเกบ็  และคนหางานของผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
    ๘)   งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคบับัญชาที่ปฏิบัติราชการในงาน 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  งานบริหาร  งานจเรตํารวจ และงานอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย 
    ๙)   งานโตตอบหนังสือทั่วไปของสํานักงานตาํรวจแหงชาตทิี่หนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนรองขอความรวมมือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติเฉพาะที่ไมเปนหนาที่ของหนวยงานใด 
    ๑๐)   งานโตตอบหนังสือและประมวลเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อส่ังการ
หรือเพื่อทราบตามกําหนดลักษณะงานและการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหในงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ  งานบริหาร งานจเรตํารวจ และงานอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย 



 ๑๔๙

    ๑๑)   งานแจงการเดนิทางไปราชการ  การปฏิบัติราชการแทน  และ 
การรักษาราชการแทน  ที่เกี่ยวกบังานในหนาที่ 
    ๑๒)   งานแจงหนังสือเวียนทั่ว ๆ ไป  เฉพาะที่ไมเปนหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
ของหนวยงานใด 
    ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
           (๓)    ฝายสารบรรณ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
และงานเลขานุการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  งานรบัและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และงานโตตอบหนังสือ  นอกเหนือจากงานที่อยูในความรับผิดชอบของฝายสารบรรณ ๑   
โดยปฏิบัติหนาที่ตามลักษณะงานเชนเดยีวกับฝายสารบรรณ ๑ 
   (๔)    ฝายบริการการประชุมและพิธีการ  มีหนาที่และความรบัผิดชอบดําเนนิการ
เกี่ยวกับการเขาเฝาฯ  งานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานวุงศ  รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรฐัพิธี งานพิธีตาง ๆ และบริการ 
การประชุม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและสารบรรณ 
    ๒)  งานนําสารและพลขับ 
    ๓)  งานประชาสัมพันธ 
    ๔)  งานเขาเฝาในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการตาง ๆ 
    ๕)  สนับสนุนงานพิธีพระราชทานกระบี่นกัเรียนนายรอยตํารวจ  งานพิธี
พระราชทานยศ  งานจัดนายตํารวจไปเขาเฝาฯ ในราชพธีิตาง  ๆ  
    ๖)  การจัดนายตํารวจชั้นผูใหญไปถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ วังไกลกังวล 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
    ๗)  งานพิธีการตาง ๆ  เชน 
      -   งานพิธีรับ – สงมอบหนาที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
            -   งานพิธีมอบประกาศเกยีรติคณุในวาระที่ขาราชการตํารวจเกษยีณอายุ
ราชการตําแหนงผูกํากับการหรือเทียบเทาขึ้นไป 
     -  งานตอบขอบคุณและชมเชยขาราชการตํารวจทีภ่าคเอกชน 
หรือหนวยงานภายนอกชมเชยมายังสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
     - การจัดงานวันตํารวจ 
     -  งานเชิญผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมพิธีการตาง ๆ 
    ๘)  งานประสานลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกับเจาของเรื่อง เจาของพื้นที่ และ 
เหลาทัพ 



 ๑๕๐

    ๙)  งานตอนรับและอํานวยความสะดวกกับผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการตางๆ 
    ๑๐)   งานควบคุม ดแูล รักษาหองประชุม ตรวจดูแลความเรยีบรอย ความคงอยู
หรือชํารุด ของวัสดุเครื่องใชประจําหองประชุมใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา 
    ๑๑)   งานจัดตารางการใชหองประชุมใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูบังคับบญัชา 
    ๑๒)   งานควบคุมจดัเตรียมการใชหองประชุมสํานักงานตํารวจแหงชาตติามที่
หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติขอใช 
    ๑๓)   งานประสานหนวยที่เกี่ยวของในการจดัเครื่องขยายเสียง โสตทัศนูปกรณ  
การควบคุมกระแสไฟฟาและเครื่องปรับอากาศในการประชุมทุกครั้ง 
    ๑๔)   งานจัดบริการเครื่องดื่ม อาหารวาง หรืออาหารมื้อแกผูมาประชุมตามที่
ผูบังคับบัญชาส่ังการ 
    ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
   (๕)  กลุมงานวิชาการและงานสารบรรณ  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาพจิารณาและเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําส่ังที่เกี่ยวกับ 
งานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  รวมทั้งพจิารณาปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา
และตอบขอหารือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําส่ังที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมาย 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
    ๑)   งานธุรการและสารบรรณ 
    ๒)   งานนําสารและพลขับ 
    ๓)   งานประชาสัมพันธ 
    ๔)   ศึกษา พิจารณาปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
คําส่ังเกี่ยวกับงานสารบรรณ และกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
    ๕)   ใหคําปรึกษาและตอบขอหารือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และคําส่ังที่เกีย่วกับงานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ   
    ๖)   งานรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และ
บทความทางวชิาการเกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ    
    ๗)   งานสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาอบรมเกีย่วกับวิชางานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
    ๘)   งานสนับสนุนฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการใหกับหนวยงานที่รองขอ 



 ๑๕๑

                              ๙)   งานจัดทาํคํากลาว โอวาท  ประกาศเนือ่งในโอกาสตาง ๆ   ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทีไ่มอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด 
    ๑๐)   งานจัดทําเอกสารคูมือ หรือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  เพื่อเผยแพรวชิาการใหหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาต ิ
    ๑๑)   งานเกีย่วกับการทําลายเอกสารของหนวยงานในสังกดัสํานักงาน 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๒)   งานกําหนดเลขประจําสวนราชการเจาของเรื่องใหกับสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาและสวนราชการ 
    ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
 
 



 ๑๕๒ 

  (ญ) กองการตางประเทศ  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
         ๖)  งานงบประมาณ 
         ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)   งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                         ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                      ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                       ๑๔)  งานระบบการสื่อสารกับองคการตํารวจสากล  งานระบบศูนยขอมูลตาํรวจ
อาเซียน  งานระบบบริหารจดัการขอมูลและขาวกรอง  และงานศูนยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ 
    ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)  ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบ 
ในการใหความรวมมือติดตอประสานงาน  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในกิจการตางประเทศของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับสํานักเลขาธิการองคการตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก  สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลประเทศตาง ๆ ในภูมภิาคอาเซียน  รวมถึงสวนราชการหรือองคกรอ่ืนที่เกีย่วของทั้งในและ 
นอกประเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานประสานงานและใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ  และการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด  



 ๑๕๓ 

    ๓)  งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิตติาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๔)   งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลตางชาติ  กรณี
วินาศภัยและพิบัติภัย 
    ๕)   งานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ 
    ๖)   งานรับแจงการเนรเทศผูตองหาผานราชอาณาจักร 
    ๗)  งานประสานการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองสงสัย  การเดนิทางเขาออก
ราชอาณาจักร  ขอมูลทางคดี  และการรับสงขาวสารตามสายงานตํารวจสากล 
    ๘)   งานสงผูรายขามแดน 
    ๙)    งานโอนตัวนกัโทษ 
    ๑๐)   งานรองเรียนและขอความชวยเหลือโดยชาวตางประเทศ 
    ๑๑)   งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ   
และงานการประชุมระหวางประเทศที่เกีย่วของ 
    ๑๒)  งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับตํารวจตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกประเทศ  
    ๑๓)  งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ 
    ๑๔)  งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจ
ตางประเทศ 
    ๑๕)   งานศึกษา วิเคราะห และเปรยีบเทียบการจดัองคกรตํารวจตางประเทศ 
    ๑๖)   งานวิเคราะหขอมูลและเสนอแนะแนวทาง  เพื่อประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานความสัมพันธระหวางประเทศ  
    ๑๗)   งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
    ๑๘)  งานลามกรณีผูแทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบังคับบญัชาระดับสูงของ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ 
                          ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)  ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ใหความรวมมอืติดตอประสานงาน  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในกจิการตางประเทศของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกบัสํานักเลขาธิการองคการตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก  สถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลประเทศตาง ๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก ออสเตรเลียและโอเชียนเนยี  และอเมริกา  รวมถึง 
สวนราชการหรือองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของทั้งในและนอกประเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
 
 



 ๑๕๔ 

    ๑)    งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานประสานงานและใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ  และการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด  
    ๓)   งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิตติาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๔)   งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลตางชาติกรณี
วินาศภัยและพิบัติภัย 
    ๕)   งานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ 
    ๖)   งานรับแจงการเนรเทศผูตองหาผานราชอาณาจักร 
    ๗)  งานประสานการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองสงสัย  การเดนิทางเขาออก
ราชอาณาจักร  ขอมูลทางคดี  และการรับสงขาวสารตามสายงานตํารวจสากล 
    ๘)   งานสงผูรายขามแดน 
    ๙)   งานโอนตัวนกัโทษ 
    ๑๐)   งานรองเรียนและขอความชวยเหลือโดยชาวตางประเทศ 
    ๑๑)   งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ 
และงานการประชุมระหวางประเทศที่เกีย่วของ 
    ๑๒)   งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับตํารวจตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกประเทศ  
    ๑๓)   งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ 
    ๑๔)  งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจ
ตางประเทศ 
    ๑๕)   งานศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบการจัดองคกรตํารวจตางประเทศ 
    ๑๖)   งานวิเคราะหขอมูลและเสนอแนะแนวทาง  เพื่อประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานความสัมพันธระหวางประเทศ  
    ๑๗)   งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่  
    ๑๘)   งานลามกรณีผูแทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบังคับบญัชาระดับสูงของ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ 
    ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)  ฝายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการ
ใหความรวมมอืติดตอประสานงาน  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในกจิการตางประเทศของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกบัสํานักเลขาธิการองคการตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก  สถานเอกอัครราชทูตและ  
 



 ๑๕๕ 

สถานกงสุลประเทศตาง ๆ ในภูมภิาคยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง  และแอฟรกิา  รวมถึงสวนราชการ 
หรือองคกรอ่ืนที่เกีย่วของทัง้ในและนอกประเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานประสานงานและใหการสนับสนุนการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติ  และการสืบสวนจับกุมผูกระทําผิด  

 ๓) งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิตติาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๔)   งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจนเอกลักษณบุคคลตางชาติ  กรณี
วินาศภัยและพิบัติภัย 
    ๕)   งานความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ 
    ๖)   งานรับแจงการเนรเทศผูตองหาผานราชอาณาจักร 
    ๗)  งานประสานการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองสงสัย  การเดนิทางเขาออก
ราชอาณาจักร  ขอมูลทางคดี  และการรับสงขาวสารตามสายงานตํารวจสากล 
    ๘)   งานสงผูรายขามแดน 
    ๙)   งานโอนตัวนกัโทษ 
    ๑๐)   งานรองเรียนและขอความชวยเหลือโดยชาวตางประเทศ 
    ๑๑)   งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเจาภาพ 
และงานการประชุมระหวางประเทศที่เกีย่วของ 
    ๑๒)   งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกับตํารวจตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งใน 
และนอกประเทศ  
    ๑๓)   งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ 
    ๑๔)  งานเผยแพรขอมูลขาวสาร  และวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจ
ตางประเทศ 
    ๑๕)   งานศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบการจัดองคกรตํารวจตางประเทศ 
    ๑๖)   งานวิเคราะหขอมูลและเสนอแนะแนวทาง  เพื่อประกอบการกําหนด
ยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานความสัมพันธระหวางประเทศ  
    ๑๗)   งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
    ๑๘)  งานลามกรณีผูแทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบังคับบญัชาระดับสูงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ 
    ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๑๕๖ 

   (๕)  ฝายความรวมมือและกิจการระหวางประเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการวิเคราะห พจิารณา เสนอแนะแนวทางและทาทีของสํานักงานตาํรวจแหงชาตใินการให
ความรวมมือกบัองคการระหวางประเทศ  รวมถึงเตรียมการฝกอบรมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเดนิทาง 
ไปฝก ศึกษา อบรม หรือปฏิบัติภารกิจในตางประเทศ  ตดิตอและประสานงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรม 
ในตางประเทศ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานทุนการศึกษา ณ ตางประเทศ 
    ๓)   งานลาศึกษา ณ ตางประเทศ 
    ๔)   งานฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
    ๕)   งานปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ   
    ๖)   งานขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ   
    ๗)   งานจําหนายพสัดุที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ   
    ๘)   งานความรวมมือและความชวยเหลือดานตาง ๆ กับตางประเทศ 
    ๙)   งานขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ   
    ๑๐)  งานอํานวยการ พัฒนา และเตรียมความพรอมในการจดัสงเจาหนาที่
ประสานงานกจิการตํารวจทีไ่ปปฏิบัติภารกิจและปฏิบัตริาชการ ณ ตางประเทศ  
    ๑๑)  งานวิเคราะหขอมูล เสนอแนะแนวทางและทาทีของสํานักงานตํารวจ
แหงชาตใินการใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 
    ๑๒)  งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
    ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๖)   ฝายสนธิสัญญาและกฎหมาย  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาหารือและพิจารณาเสนอแนะในการแกไขปญหาและการปฏิบัติเกี่ยวกับสนธิสัญญา กฎหมาย 
ขอตกลง บันทึกความเขาใจระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกบัสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนบันทกึ 
ความตกลงหรอืเอกสารตางประเทศอื่น ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  ดําเนินการกับดานเนื้อหาสาระและขอบทที่เกี่ยวของกับสนธิสัญญา 
กฎหมาย ขอตกลง บันทึกความเขาใจระหวางประเทศ  ตลอดจนบันทึกความตกลงหรอืเอกสารตางประเทศ 
อ่ืน ๆ ตามอํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๓)  งานติดตามพนัธกรณีสัญญาตาง ๆ ที่ผูกพันกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๔)    งานประมวลผลการศึกษา วจิยั และตดิตามวิเคราะหทางวชิาการเกี่ยวกับ
แนวโนมและพัฒนาการทางกฎหมายระหวางประเทศทีเ่กี่ยวของของสํานักงานตํารวจแหงชาตใินกรอบของ
สหประชาชาตแิละองคกรระหวางประเทศ 



 ๑๕๗ 

    ๕)  งานใหคําปรึกษาหรือการแสดงความเห็นและขอเสนอแนะทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของระหวางประเทศ 
    ๖)   งานตรวจรางสัญญาลาศึกษา  ลาไปฝกอบรม  และไปปฏิบัติภารกิจ 
ในตางประเทศ 
    ๗)  งานประสานการฟองดําเนินคดี  เมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาหรือผิดสญัญา
รับทุนตาง ๆ ณ ตางประเทศ    
    ๘)  งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
    ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๗)  ฝายพิธีการและการรับรอง  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนนิการ
เกี่ยวกับพิธีการ  ระเบียบแบบแผน  และประเพณีปฏิบัตทิางการทูต  การใหการรับรองการเยือนของบุคคล
สําคัญตางประเทศ  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี ภาพลักษณทีด่ีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติและ 
ประเทศไทย  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติ 
ทางการทูต 
    ๓)  อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับการ
รับรองและอํานวยความสะดวกใหแกชาวตางประเทศที่เดนิทางมาเยือนประเทศไทย  ในฐานะแขกของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๔)   ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  กรณีจัดใหชาวตางประเทศ 
เยี่ยมชมดูงานตามที่ไดรับการรองขอ 

 ๕) ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานดานพิธีการและรับรอง 
ชาวตางประเทศกับหนวยงานที่เกีย่วของเมื่อไดรับการรองขอ 
    ๖)   ประสานงานและอํานวยการกรณีผูแทนองคกรระหวางประเทศเขาพบและ 
หารือขอราชการกับผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ 
อันดีตอภาพลักษณที่ดีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติและประเทศไทย 
    ๗)   วางแผนดานงบประมาณ การเงิน ที่เกี่ยวของในการตอนรับและรับรอง 
ชาวตางประเทศ 
    ๘)   จัดทําคํากลาวของผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กรณีการตอนรับและรับรองชาวตางประเทศ 
    ๙)    รับผิดชอบดานการจัดเล้ียงรับรองชาวตางประเทศที่เปนแขกของสํานกังาน 
ตํารวจแหงชาติ  รวมถึงการจัดหาของที่ระลึก 
 



 ๑๕๘ 

    ๑๐)   สนับสนุนและใหคําปรกึษาในงานดานพิธีการและการรบัรอง 
ชาวตางประเทศ 
    ๑๑)    รวบรวมประเด็นขอหารือ  รวมถึงบันทึกและรายงานผลการเขาเยี่ยมคารวะ
และหารือขอราชการของผูแทนองคกรระหวางประเทศ  ใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
    ๑๒)   อํานวยความสะดวกผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ   
    ๑๓)  งานวางบัตรของสํานักงานตาํรวจแหงชาตใินโอกาสวนัสําคัญของประเทศ
ตาง ๆ หรือเพื่อแสดงไมตรีจติ 
    ๑๔)  งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
    ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๘)  กลุมงานแปลและลาม  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานแปลเอกสารภาษาตางประเทศที่เปนสาํนวนคดี  พยานหลักฐาน   
ในคดีที่ผูบังคบับัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย 
    ๓)   บริหาร จัดการ  และกํากับดูแลการใชหองปฏิบัติการทางภาษาและการจดั
หลักสูตร  เพื่อเตรียมความพรอมทางดานภาษาตางประเทศสําหรับขาราชการตํารวจทีจ่ะไปปฏิบัติหนาที่ 
ในตางประเทศ  และเพื่อพฒันาศักยภาพทางดานการใชภาษาตางประเทศใหแกขาราชการตํารวจ 
    ๔)   งานลาม  กรณผูีแทนตางประเทศเขาเยีย่มคารวะผูบังคับบญัชาระดับสูง 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมเกีย่วของกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมขามชาติ 
    ๕)   ตรวจรับรองเอกสารคําแปลภาษาตางประเทศที่หนวยงานในสังกดั
สํานักงานตํารวจแหงชาติขอความรวมมือ 
    ๖)   งานบัญญัติศัพทภาษาตางประเทศในสวนทีเ่กี่ยวของกับงานในหนาที ่
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๗)   งานประชุมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที ่
    ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๑๕๙ 

  (ฎ) กองสารนิเทศ  ประกอบดวย 
           (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)   งานคดีและวินยั 
    ๔)   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
    ๖)   งานงบประมาณ 
    ๗)   งานสงกําลังบํารุง 
    ๘)   งานสวัสดิการ 
    ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
            ๑๐)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                ๑๑)   งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
               ๑๒)   งานศึกษาอบรม 
                      ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                           ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
               ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
             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  ส่ือส่ิงพิมพ  
สถานีวิทยุกระจายเสียง  สถานีวิทยุโทรทัศน  และแหลงขาวอื่น ๆ   
    ๓)   รวบรวม ตรวจสอบ ประเมนิคา วเิคราะห สรุปรายงานขาวและสถานการณ 
จากสื่อตาง ๆ   

 



 ๑๖๐ 

    ๔)   จัดทาํสรุปรายงานประจําวันและรายงานขาวที่สําคัญเรงดวนให
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกีย่วของทราบ 
    ๕)   การจัดทําแผนคําส่ัง ตรวจสอบ ควบคุมนโยบายการสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา        
    ๖)   จัดเก็บ รวบรวมขอมูล  วิเคราะหและคัดเลอืกเรื่องราวตาง ๆ ขอเสนอแนะ 
ระเบียบ กฎหมาย หรือเร่ืองที่กอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งทางบวกและทางลบ 
จากสื่อตาง ๆ  เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการ  โดยช้ีแจงและ 
ลงขาวเผยแพรเพื่อเสริมสรางความเขาใจอนัดีระหวางสํานกังานตํารวจแหงชาติกับประชาชน 
    ๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

                 (๓)  ฝายสื่อวิทยุกระจายเสียง  มีหนาที่และความรับผิดชอบงานผลิตส่ือวิทยุกระจาย
เสียงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  เผยแพรกจิกรรม  ความรู  ความกาวหนา  และผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานผลิตและจดัรายการ  และขาวทางสถานีวิทยกุระจายเสียง 
    ๓)   งานผลิตสปอต  บทความ  และสารคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  
    ๔)   งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสําคัญตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทางสถานีวิทยกุระจายเสียง  
    ๕)   งานถายทอดเสียง  บันทึกเสยีง  และตดัตอทางสถานีวิทยกุระจายเสียง 
    ๖)  งานควบคุมและกํากับการผลิตทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
    ๗)   งานโฆษณาวทิยุกระจายเสยีง 

  ๘)   งานประมวลขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
    ๙)   งานเผยแพรส่ือประชาสัมพันธวิทยกุระจายเสียงภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๐)   งานแถลงขาวและงานประสานงานสื่อวิทยกุระจายเสียงภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๑)    ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธทางสื่อ
วิทยกุระจายเสยีง  และการตรวจสอบ ประเมินผลสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
                ๑๒)   งานจัดเก็บ รวบรวมขาวและรายการที่ออกอากาศทางสถานี
วิทยกุระจายเสยีง 
                ๑๓)   งานจัดเก็บ รวบรวมขอมูลขาวสารทั่วไปดานสื่อวิทยกุระจายเสียง 
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ  
                            ๑๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 



 ๑๖๑ 

   (๔)  ฝายสื่อวิทยุโทรทัศนและสื่อสารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบงานผลิตส่ือ
วิทยุโทรทัศน  โสตทัศนูปกรณ  ส่ือวีดิทัศน  และสื่อสารสนเทศเกีย่วกับการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม 
ความรู ความกาวหนา และผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ   
    ๒)   งานผลิตและจดัรายการ  และขาวทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
    ๓)   งานผลิตสปอต  บทความ  และสารคดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
    ๔)   งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสําคัญตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
    ๕)   งานผลิตส่ือวีดิทัศน  โสตทัศนูปกรณ   
    ๖)   งานถายทอดสด บันทึกรายการ และตัดตอทางสถานีวิทยโุทรทัศน 
    ๗)   งานควบคุมและกํากับการผลิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
    ๘)   งานเผยแพรส่ือวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๙)   งานโฆษณา ประชาสัมพันธวิทยุโทรทัศน 
               ๑๐)   งานประมวลขาวทางวิทยุโทรทัศน 
               ๑๑)   งานถายภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว 

๑๒)  งานสื่อสารสนเทศ  และควบคุมการสื่อสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส                  

๑๓)                  ปฏิบัติงานผลิตส่ือประชาสัมพันธ โดยใชเครื่องมือตัดตอลําดับภาพวดีิทัศน
สําหรับการจัดทํารายการตาง ๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนและสปอตโฆษณา 
              ๑๔)   งานเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกจิ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทางสื่อวิทยุโทรทัศน
              ๑๕)   งานแถลงขาวและงานประสานงานสื่อวิทยโุทรทัศนทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

วิทยุโทรทัศน              ๑๖)   ตรวจสอบ ประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธทางสื่อ
                          ๑๗)   งานจัดเก็บ รวบรวมขาวและรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน 
              ๑๘)   งานจัดเก็บ รวบรวมขอมูลขาวสารทั่วไปดานสถานีวิทยุโทรทัศนที่เกี่ยวของ
กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
                          ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)  ฝายสื่อส่ิงพิมพ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผลิตส่ือส่ิงพิมพ   
งานผลิตส่ือประชาสัมพันธ  งานประชาสัมพันธเคล่ือนที่  และงานนทิรรศการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ   
    ๒)   งานผลิตส่ือส่ิงพิมพและส่ือประชาสัมพันธ 

 



 ๑๖๒ 

    ๓)   งานรวบรวม วิเคราะห ประมวลขาว และคัดเลือกขาวทางสื่อส่ิงพิมพ 
    ๔)   งานจัดทําเอกสาร แผนพับ โปสเตอร แผนปลิว  และแผนปาย
ประชาสัมพันธ 

     ๕)   งานออกแบบรูปเลมและปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร จลุสาร และอ่ืน ๆ  
เพื่อเผยแพรกจิกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๖)    งานเผยแพรช่ือหนวยงาน รายชื่อขาราชการตํารวจตําแหนงระดับสารวตัร
ขึ้นไป พรอมเบอรโทรศัพท จากขอมูลสมุดโทรศัพทสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๗)  รวบรวมขาวสาร สารคดี บทความ และงานเขียนตาง ๆ ทีม่ีประโยชน
ในทางวิชาการและความบนัเทิงเพื่อใหทนัสมัยและทนัเหตุการณในปจจุบัน 
    ๘)   รวบรวมบทประพันธ คติพจน สุนทรพจน  และอื่น ๆ ที่สําคัญและนาสนใจ 
    ๙)   งานเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาท ภารกจิ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทางสื่อส่ิงพิมพ
    ๑๐)   งานแถลงขาวและงานประสานงานสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๑)   ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธทางสื่อส่ิงพิมพ 
    ๑๒)   งานจัดเก็บรวบรวมสื่อส่ิงพิมพตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๓)   งานรวบรวมและจัดเกบ็เอกสารหรือขอมูลขาวสารทั่วไปดานสื่อส่ิงพิมพ  
ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ       

๑๔)   เผยแพรและแจกจายขอมูลกจิกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ    

ทางเอกสารและสิ่งพิมพ 
    ๑๕)   งานประชาสัมพันธเคล่ือนที่และการจดันิทรรศการ 

   
    ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย     

(๖)  ฝายพิพิธภัณฑ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิพิธภณัฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  
    ๒)   งานแสวงหาและเก็บรวบรวมวัตถุของกลางหรือวัตถุอ่ืนที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรตํารวจ  
    ๓)   งานดูแล  รักษา และอนุรักษของกลางหรือวัตถุตาง ๆ ที่เปนพิพิธภณัฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งอนุรักษและกรรมวิธีจดัเก็บวัตถุตาง ๆ  
    ๔)   การศึกษา คนควา และวิจยัเกี่ยวกับงานพพิิธภัณฑ  เพื่อพัฒนาพิพิธภณัฑ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ    

 



 ๑๖๓ 

    ๕)   การบันทึกขอมูล และการจดัทําทะเบยีนวตัถุตาง ๆ ที่เก็บรวบรวมเปน
พิพิธภัณฑของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
    ๖)   ดําเนินการจัดแสดงและเผยแพรประชาสมัพันธเกี่ยวกับพิพิธภัณฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหกับขาราชการตํารวจและประชาชนทัว่ไปไดรับทราบ  
    ๗)   งานวิทยากรใหความรูแกขาราชการตํารวจหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับพพิิธภณัฑ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เชน  ววิัฒนาการเกี่ยวกับอาวุธของตํารวจ  ประวัติความเปนมาเครื่องแบบ
ตํารวจ  วิธีการเก็บรักษาและนําสงเปนพิพธิภัณฑ  เปนตน   
    ๘)   สนับสนุนเกีย่วกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑในหนวยงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ  
    ๙)   เสนอแนะการปรับปรุงกฎ ระเบียบ คําส่ังทีเ่กี่ยวกับพพิิธภณัฑของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

                              
 

 



 ๑๖๔ 

  (ฏ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอาํนวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
       ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)  งานคดีและวินยั 
    ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
    ๖)   งานงบประมาณ 
    ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
    ๘)  งานสวัสดิการ 
    ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายตํารวจแหงชาติ   
    ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
      ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
               ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   

                ๑๔)  งานบริการโสตทัศนูปกรณ 

                 ๑๕)  งานประกอบเลี้ยง และบริการการประชุม 
      ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
      ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
      ๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช.  อนุกรรมการ ก.ต.ช.  หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)   ฝายการประชมุ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.ต.ช. 
และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช.  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานเลขานุการ ก.ต.ช. และอนุกรรมการ ก.ต.ช.  
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที ่
    ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานการประชุม ก.ต.ช. และอนุกรรมการ ก.ต.ช. 



 ๑๖๕ 

    ๔)  ประสานงานตดิตามผลการดําเนินการตามมติ ก.ต.ช. เพือ่นําเสนอ ก.ต.ช.     
    ๕)   งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช.  อนุกรรมการ ก.ต.ช.  หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๓)  ฝายนิติการ มหีนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
     ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบยีบของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาต ิ
    ๓)  พิจารณาตอบขอหารือ ปญหาขอกฎหมายที่เกีย่วกับระเบียบ ประกาศ  
หรือมติของ ก.ต.ช. 
    ๔)  งานตรวจสอบและประสานงานเกีย่วกับการตราพระราชกฤษฎีกา ออก
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตามอํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช. 
    ๕)  งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. กําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการปรับปรุง
กฎหมาย และการพัฒนางานสอบสวน 
    ๖)  งานรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะของ ก.ต.ช. 
    ๗)  งานประสานงานเกีย่วกับการติดตามและการประเมินผลการดําเนนิการ 
ตามนโยบายทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  เพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. พิจารณา 
    ๘)  ดําเนินการเกีย่วกบังานอนุกรรมการ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวกับงานในหนาที ่
    ๙)   งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช.  อนุกรรมการ ก.ต.ช.  หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)  ฝายนโยบายพฒันาองคกรและการบริหาร  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
             ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
             ๒)  งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่วกับการกําหนดนโยบายการ
บริหารราชการตํารวจในอํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช.  
         ๓)  งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่วกับการกําหนดยุทธศาสตร 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และการติดตามผลสัมฤทธ์ิของยุทธศาสตร   
           ๔)  งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่วกับการกําหนดนโยบายการ
พัฒนาองคกร  และการบริหารสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
         ๕)  งานประสานงานเกีย่วกับการติดตามและการประเมินผลการดําเนนิการ 
ตามนโยบายทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  เพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. พิจารณา 
         ๖)   ดําเนินการเกีย่วกับงานอนุกรรมการ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวกับงานในหนาที ่
           ๗)  งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช.  อนุกรรมการ ก.ต.ช.  หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)   ฝายนโยบายสงเสริมการมีสวนรวม  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานนโยบายสงเสริมการมีสวนรวม  และงานสนับสนุนและประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตํารวจตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้



 ๑๖๖ 

    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
    ๒)  งานประสานงานเพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. เกีย่วกับการกําหนดนโยบายให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
ในเขตพืน้ที่  การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  รักษาความสงบเรียบรอย  และรักษา
ความปลอดภยัของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที่  
    ๓)  งานประสานงานเกีย่วกับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
ตามนโยบายทีอ่ยูในความรับผิดชอบ  เพื่อนําเสนอ ก.ต.ช. พิจารณา 
    ๔)  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสัมพนัธ  
    ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับงานอนุกรรมการ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวกับงานในหนาที ่
    ๖)  งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจกรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตํารวจ  ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจในเขตพื้นที ่
    ๗)  งานอื่น ๆ ที่ ก.ต.ช.  อนุกรรมการ ก.ต.ช.  หรือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
  
            



  
                     ๑๖๗ 

      (ฐ)  กองบินตาํรวจ  ประกอบดวย 
                   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)   งานคดีและวินยั 
    ๔)   งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
    ๕)   งานการเงินและงานบัญช ี
    ๖)   งานงบประมาณ 
    ๗)   งานสงกําลังบํารุง 
    ๘)   งานสวัสดิการ 
    ๙)   งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
    ๑๐)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๑)   งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๒)   งานศึกษาอบรม 
                     ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
              ๑๔)   รับรองบุคคลสําคัญที่ไปราชการกับอากาศยาน 
    ๑๕)   ติดตอรวบรวมประมวลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
กองบินตํารวจ 
    ๑๖)   ติดตอรวบรวมขาวอากาศประจําวนัจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความ
ปลอดภัยทางการบิน 
    ๑๗)   ทําการวิเคราะหขาว และรวบรวมขาวเพื่อแจงใหนักบินและหนวยงาน 
ในสวนภูมิภาคไดรับทราบ 
    ๑๘)   เก็บและควบคมุการเบิกจายแผนที่ทางอากาศของกองบินตํารวจ 
    ๑๙)   ทําการถายภาพทางอากาศเพื่อประกอบการปฏิบัติงานในการสนับสนนุ 
ทางอากาศ 
    ๒๐)   ลาง อัด ขยายภาพ และแปลความหมายของภาพถายทางอากาศเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงานสนับสนุนทางอากาศ 
    ๒๑)   เก็บและรกัษาอุปกรณตาง ๆ ในการถายภาพ 



  
                     ๑๖๘ 

             ๒๒)  ทําการติดตอรับ – สงขาวสารทางวทิยุประจําวันระหวางกองบินตํารวจกับ
หนวยงานในสวนภูมภิาค 
             ๒๓)   ทําการติดตอรับ – สงขาวกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรที่ออกปฏิบัติการ
ในอากาศ 
             ๒๔)   ทําการติดตอรับ – สงขาวทางวิทยกุับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ 
กองบินตํารวจ  เชน  กองตํารวจสื่อสาร  ศูนยส่ือสารของกองทัพอากาศ  และหอบังคับการบิน  เปนตน 
              ๒๕)   จัดการฝกอบรมพนักงานวิทยุและชางวิทยกุอนที่จะสงออกปฏิบัติการ
ประจําตามหนวยงานในสวนภูมิภาค 
    ๒๖)   ปฏิบัติหนาทีพ่นักงานวิทยบุนอากาศยาน 
    ๒๗)   ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
    ๒๘)   ปฏิบัติหนาที่ชุดสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อควบคมุการจราจรทางอากาศ 
    ๒๙)   ฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 
    ๓๐)   วางแผนในการใชเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรในการปราบปราม
ผูกอการราย  โดยการพิจารณาคําขอใชเครื่องบินประกอบกับพิจารณาสถานการณเพื่อการกําหนดแผนการใช
เครื่องบินใหถูกตองและเหมาะสมตามภารกิจ  และปฏิบตัิการบินสนับสนุนทางอากาศยาน 
    ๓๑)   เสนอแผนการเกี่ยวกับการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศในดานที่
เกี่ยวกับการบิน  เชน  เครื่องบินและอุปกรณตาง ๆ  ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ  เปนตน 
    ๓๒)   จัดทําแผนปฏบิัติการดานการบิน 
    ๓๓)   รวบรวมขอมลูทางสถิติการบิน 
    ๓๔)   เก็บและรวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร  
ตลอดทั้งผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของกองบินตํารวจ  เพือ่ประโยชนในทางสถิติประกอบการวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผล และการทํารายงานประจําป 
    ๓๕)   ประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร  เพื่อประโยชน 
ในการปรับปรงุและการปฏิบตัิงานใหถูกตองเหมาะสมตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๓๖)   ศึกษา คนควา และปฏิบัติการบินเกี่ยวกับความปลอดภยัในการบิน 
ทั้งภาคอากาศและภาคพืน้ 
    ๓๗)   ฝกอบรมและเผยแพรความรูดานนิรภยัการบินแกนักบินและชาง 
    ๓๘)   ดําเนินการในการคนหาและกูภยัเมื่อมีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ  โดยการ
แจงไปยังเขตปฏิบัติการที่อยูใกลที่สุดใหเปนเจาหนาที่ดาํเนินการคนหาและกูภัย  หรือขอกําลังความชวยเหลือ
จากนกับินและกองกํากับการตาง ๆ เพื่อการคนหาและกูภัย 
    ๓๙)   จัดกําลังนกัโดดรมเพื่อสงปฏิบัติการโดดรมลงทําการชวยเหลือผูประสบภัย  
ตลอดจนทําการกูภัยจนกวาจะเสร็จภารกจิ 



  
                     ๑๖๙ 

    ๔๐)   ดําเนินการในการตรวจสอบอุบัติเหตุเกีย่วกับการบินหรอืการชาง  เชน 
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอบุัติเหต ุ เปนตน 
    ๔๑)   จัดกําลังนกัโดดรมออกปฏิบัติการชวยเหลืออากาศยานประสบภัย  และ 
ทําการกูภยัโดยทําการโดดรมลงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหต ุ
    ๔๒)   จัดวางกําลังออกรักษาการณที่ตั้งกองบินตาํรวจในสวนกลางที่เก็บเครื่องบิน
และเฮลิคอปเตอรทุกแหง  และประจํากองรักษาการณภายใน 
    ๔๓)   ตรวจตราระวงัรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ตั้งกองบนิตํารวจ 
    ๔๔)   ดําเนินการวางแผนปองกันการกอวินาศกรรมและจารกรรมแกฐานที่ตั้ง
หนวยบินทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค 
    ๔๕)   พิจารณาเสนอความเหน็เกีย่วกับการรักษาความปลอดภยัทางวัตถุ   
การเคลื่อนยายกําลังและการจัดฐานที่ตั้งปฏิบัติงานของหนวยบิน  เพือ่ประโยชนในการปองกันระวังรักษา
ความปลอดภยั 
    ๔๖)   จัดหา เก็บรักษา และควบคมุการเบิกจายอาวุธยุทธภณัฑตาง ๆ ของ 
กองบินตํารวจ  รวมทั้งดําเนนิการซอมและการรักษาความสะอาด 
    ๔๗)   รับผิดชอบในการฝกซอมยิงเปาดวยกระสุนจริงแกขาราชการตํารวจ 
ในสังกัด 
    ๔๘)   จัดเตรียมกําลังเตรียมพรอมเพื่อออกปฏิบัติการโดดรมลงทําการกูภยัและ
ชวยเหลืออากาศยานประสบภัย  ตลอดจนการเตรียมพรอมเพื่อรวมปฏิบัติงานโดยโดดรมลงเสริมกําลัง
ปราบปรามรวมกับหนวยอ่ืนเมื่อจําเปน 
    ๔๙)   เสริมกําลังนักโดดรมออกปฏิบัติการรวมกบัหนวยตาง ๆ ในการปราบปราม
ผูกอการรายหรือผูกระทําผิดกฎหมายในกรณีที่มีการรองขอจากหนวยอ่ืน
    ๕๐)   ดําเนินการดับเพลิงอาคาร สถานที่ และอากาศยานของกองบินตํารวจ เมื่อมี
เหตุเพลิงไหม 
    ๕๑)   จัดหาและควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการดบัเพลิงและ
รถดับเพลิง 
    ๕๒)   เตรียมพรอมในการปองกันอัคคีภัยตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง 
    ๕๓)   ฝกซอมเพื่อความพรอมเพรียงและความรวดเร็วในการดบัเพลิง 
    ๕๔)   จัดหา เก็บรักษา เบิกจายยาและเวชภณัฑ  
    ๕๕)   ปองกัน ควบคมุ กําจัดสัตวพาหะนําโรค   
    ๕๖)   รับผิดชอบการสงกลับสายการแพทย 
                           ๕๗) งานปรับปรุง พัฒนา และวางระบบการสรรหาบุคลากรดานการบินและ
อากาศยาน  



  
                     ๑๗๐ 

    ๕๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๕๙)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๖๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                   (๒)  ฝายสนับสนุน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานฝกอบรม  
จัดหาและสงซอมอะไหลพัสดุและอุปกรณอากาศยาน  สนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน  ดําเนินการดาน
คลังพัสดุอากาศยาน  การทดสอบ  การบินทดสอบ  การตรวจสอบ  การควบคุมคุณภาพ  เก็บรักษาและควบคุม
การเบิกจายอะไหล พัสดุ และอุปกรณอากาศยาน  จดัทําบญัชีอากาศยานและพัสดุอากาศยาน  ดําเนินการดาน
งานยานพาหนะเกีย่วกับการขนสงทุกประเภทในกองบินตํารวจ  ดําเนนิการดานน้ํามนัเชื้อเพลิง หลอล่ืน 
และไข  สําหรับใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ และอุปกรณตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)   งานนําสารและพลขับ 
    ๓)   งานประชาสัมพันธ 
    ๔)   งานวางแผน  จัดทําหลักสูตร  และฝกอบรมขาราชการตํารวจในฝาย  
สนับสนุนใหมีความรูความเขาใจในงานคลังพัสดุอากาศยาน งานจัดหา งานสงซอม  งานดานเชื้อเพลิงและ
หลอล่ืน และงานยานพาหนะทางภาคพืน้ 
    ๕)   งานติดตามประเมินผลการจดัฝกอบรม 
    ๖)   ดําเนินการจดัหาอะไหล  พัสดุและอุปกรณอากาศยาน  รวมท้ังบริภณัฑ 
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานและอุปกรณตาง ๆ จากแหลงผลิตในประเทศ  เพื่อใชสนับสนุน
การซอมบํารุงอากาศยาน 
    ๗)   ดําเนินการจัดหาอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน เครื่องมือเครื่องใช 
และอุปกรณตาง ๆ จากแหลงผลิตในตางประเทศ  เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยานในกรณ ี
ที่ไมสามารถจัดหาไดภายในประเทศ  
    ๘)   ประสานงานและดําเนนิการดานพิธีการศลุกากร 
    ๙)   ดําเนินการรับพัสดุตามวิธีการของการทาอากาศยาน การทาเรือ และ 
หนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อนําของเขาจากตางประเทศ   
    ๑๐)   พิจารณาเสนอเกี่ยวกับคณุภาพสถิติของการจัดหาพัสดแุละอุปกรณ 
อากาศยาน 
    ๑๑)   ดําเนินการจัดสงอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน รวมท้ังบริภัณฑ 
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานไปยังแหลงซอมในประเทศ  เพื่อใชสนบัสนุนการซอมบํารุง
อากาศยาน 



  
                     ๑๗๑ 

    ๑๒)   ดําเนินการจัดสงอะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยาน  รวมทั้งบริภณัฑ  
เครื่องมือเครื่องใชในการซอมบํารุงอากาศยานไปยังแหลงซอมตางประเทศ  เพื่อใชสนับสนุนการซอมบํารุง
อากาศยาน 
    ๑๓)   ประสานงานและดําเนนิการดานพิธีการศุลกากร  ดําเนินการรับ – สงพัสดุ
ตามวิธีการของการทาอากาศยาน การทาเรอื และหนวยราชการอื่นที่เกีย่วของ  เพื่อนาํของออกและของเขา 
จากตางประเทศ   
    ๑๔)   ดําเนินการวางแผนการสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน  ประสานการ
เบิกจายงบประมาณในสวนของการซอมบํารุงอากาศยาน 
    ๑๕)   ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการซอมบํารุงอากาศยาน  ตลอดจน
งบประมาณอืน่ ๆ ที่ไดรับโอนจากหนวยงานตาง ๆ  เนื่องจากการใชอากาศยานของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๖)   ประเมินผลดานการซอมบํารุงอากาศยาน 
    ๑๗)   ตรวจสอบบัญชีคุม ควบคุมคุณภาพพัสดุและอุปกรณอากาศยาน 
    ๑๘)   พิจารณาเสนอความเหน็เกีย่วกับการจําหนายพัสดุและอุปกรณอากาศยาน 
    ๑๙)    การทดสอบ การบินทดสอบ การตรวจสอบอะไหล พัสดแุละอุปกรณ
อากาศยาน 
    ๒๐)   การควบคุมคณุภาพ เก็บรักษา ควบคุม ดแูลการเบิกจายอะไหล พัสดแุละ
อุปกรณอากาศยาน  
    ๒๑)   จัดทําบัญชีคุมอากาศยาน อะไหล พัสดุและอุปกรณอากาศยานตาง ๆ  
ตามแบบของทางราชการและตามระบบสากล  
    ๒๒)  ลงรายการพัสดุในบัตรแสดงรายการหรือในเครื่องเก็บขอมูล 
    ๒๓)   จัดพลขับสนับสนุนการขนสงทางภาคพื้นทกุประเภท 
    ๒๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการขนสงดวยยานยนตและยานพาหนะทุกประเภท 
ทั่วราชอาณาจกัร    
    ๒๕)   จัดทําสถิติเกี่ยวกับการขนสง  
    ๒๖)   ประมาณการใชจายในการขนสงเพื่อจัดทํางบประมาณประจําป  
    ๒๗)   ควบคุม ดูแล เก็บรักษายานพาหนะ  และการนําออกไปใช  
    ๒๘)   ควบคุมการเบกิจาย การใชน้าํมันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไข  ตลอดจน
อะไหลและอปุกรณสําหรับยานพาหนะ  
    ๒๙)   จัดหาอะไหลและอุปกรณสําหรับยานพาหนะภาคพืน้ 
    ๓๐)   ซอมบํารุงรักษาสภาพของยานพาหนะใหเปนไปตามเกณฑอายกุารใชงาน
สําหรับยานพาหนะแตละประเภท  



  
                     ๑๗๒ 

    ๓๑)   ลงประวัตยิานพาหนะเพื่อใหการซอมบํารุงและการใชงานเปนไปตาม
หลักเกณฑทางวิทยาการ 
    ๓๒)   งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิานพาหนะ 
    ๓๓)   ควบคุมประวตัิการใชงานของยานพาหนะ พัสดุ อะไหล และอุปกรณตาง ๆ 
    ๓๔)   จัดทําบัญชีรับ – จายการจําหนายพัสดุ ยานพาหนะ  ตลอดจนตรวจสอบ
เอกสารใบสําคัญการเบิกจายเงิน  
    ๓๕)   จัดหาน้ํามันเชือ้เพลิง หลอล่ืนและไขสําหรับใชกับอากาศยาน ยานพาหนะ 
รวมทั้งภาชนะที่ใชบรรจุน้ํามนัเชื้อเพลิงและอุปกรณตาง ๆ   
    ๓๖)   ตรวจสอบหลกัฐานใบสําคญัคาน้ํามันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไข คาระวาง
บรรทุกขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตาง ๆ เพื่อเบิกจาย      
    ๓๗)   จัดทําสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไข เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดหา  
    ๓๘)   ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไขที่จัดซื้อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 
    ๓๙)   ควบคุม ดูแลการเก็บรักษา การใชจายเบกิจายน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะทีใ่ช
บรรจุเชื้อเพลิง  ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบควบคุมคุณภาพ 
    ๔๐)   ตรวจสอบบัญชีการรับ – จายน้ํามันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไข  
    ๔๑)   ตรวจรับ เก็บรักษา จดัทําบัญชีเบิกจายน้ํามนัเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไข 
    ๔๒)   ควบคุมการบรรจุ การนําสง การใชน้ํามันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไข   
    ๔๓)   ดูแลรักษารถยนต เติมเชื้อเพลิง ภาชนะทีใ่ชบรรจุเชื้อเพลิง และอุปกรณ 
การจายน้าํมันเชื้อเพลิง 
    ๔๔)   ดําเนินการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง หลอล่ืนและไขไปสํารองใชงานตามจดุ 
ตาง ๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
    ๔๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                   (๓)   กลุมงานการบนิ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)   จัดกําลังนกับนิและอากาศยานเขาเปนฝูงบนิ 
    ๒)   จัดนักบนิและพนักงานตอนรับบนอากาศยานและอากาศยานปฏิบัติหนาที่
ทางอากาศ  หรือภารกิจอื่นทีต่องใชอากาศยานสนับสนุนใหเหมาะสมตามความจําเปนและสถานการณ 
    ๓)   ควบคุมและกํากับดแูลการปฏิบัติงานของนักบิน ชาง และเจาหนาที่อ่ืน ๆ  
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่นฝูงบิน 
    ๔)   ฝกอบรมนักบนิหรือขาราชการตํารวจใหมคีวามรูความชาํนาญในการบนิ 



  
                     ๑๗๓ 

    ๕)   ควบคุมและดาํเนินการเกี่ยวกบัสถิติช่ัวโมงบินใหเปนไปตามความตองการ
ของทางราชการ 
    ๖)   ควบคุม ดูแลสมรรถภาพและสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของนักบินใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจการบินอยูเสมอ 
    ๗)   ควบคุม ดูแลสมรรถภาพของอากาศยานทีใ่ชในการปฏิบตัิภารกิจของฝงูบิน
ใหใชในราชการไดตามเกณฑที่กําหนด 
    ๘)   ควบคุม ดูแล และพัฒนาอุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใชประจําตวั เครื่องแตง
กาย  ตลอดถึงเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการปฏิบัติภารกิจการบินของนักบิน 
    ๙)   ติดตามและเฝาฟงอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติขณะทําการบิน 
    ๑๐)   ควบคุมและกํากับดูแลงานนริภัยการบนิ 
    ๑๑)   จัดและดําเนนิการทดสอบความรูความสามารถดานการบินใหกับนักบนิ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๑๒)   งานอํานวยการ ปฏิบัติหนาที่ธุรการใหกับกลุมงานการบนิ 
    ๑๓)   ดําเนินการจัดนักบินและอากาศยาน เพื่อถวายเปนพระราชพาหนะและ
ปฏิบัติภารกิจคุมกันบุคคลสําคัญ ชวยเหลือกูภัยและอุบตัิภัยตาง ๆ 
    ๑๔)   ใชอากาศยานออกปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศในสวนราชการ 
ทั่วประเทศไทย 
    ๑๕)  ฝกอบรม รวบรวม จัดหาคูมอืการบิน และทดสอบความสามารถในการบิน
ใหกับนักบินของสํานักงานตาํรวจแหงชาตใิหมีความสามารถทําการบินไดกับอากาศยานทุกแบบ  และให
สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                   (๔)   กลุมงานชางอากาศยาน  มหีนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    ๑)   ดําเนินการซอมบํารุงรักษาและทําการบินทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน  
ตลอดจนอุปกรณและบรภิัณฑที่เกี่ยวของกบัอากาศยานของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
    ๒)   ฝกอบรมชางหรือขาราชการตํารวจใหมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาอากาศยาน  ตลอดจนอุปกรณและบริภณัฑที่เกี่ยวของกับอากาศยานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
    ๓)   ดําเนินการติดตอตรวจสอบขาวสารหรือเอกสารตาง ๆ จากบริษัทสถิต ิ
อากาศยานอุปกรณและบริภณัฑอากาศยานจากตางประเทศที่เกี่ยวของในการซอมบํารุงและการฝกอบรม 
    ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานนิรภยัภาคพื้น 
    ๕)   จัดและดําเนนิการทดสอบความรูความสามารถดานการซอมบํารุงของชาง 
    ๖)   ดําเนินการดานงานธุรการและพัสดุอากาศยานของกลุมงานชางอากาศยาน 



  
                     ๑๗๔ 

    ๗)   ตรวจซอมอากาศยานกอนและหลังการใชงาน  ตลอดจนการตรวจ
ประจําวนั การตรวจระยะเวลา ตรวจแกไขขอขัดของ และตรวจปรับเล็กนอย  เพื่อใหอุปกรณบางอยางทํางาน
ถูกตองตามเกณฑใหแกอากาศยานที่ใชสนบัสนุนทางอากาศใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

    ๘)   ตรวจซอมเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดที่ตดิตัง้กับอากาศยานและใชในราชการ
กองบินตํารวจ 

  ๙)   ตรวจซอมบํารุงรักษาอุปกรณ บริภณัฑ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชกับ 
อากาศยานของกองบินตํารวจ    
    ๑๐)   จัดทําทะเบียนประวัตแิละสถิติการใชงานของอากาศยานและอุปกรณ 
    ๑๑)   วางแผนและประมาณการอากาศยานทีจ่ะตองทําการตรวจซอมตามกําหนด
ระยะเวลา 
    ๑๒)   ตรวจสภาพอปุกรณตาง ๆ กอนสงซอม สงคืน และติดตั้งกับอากาศยาน 
    ๑๓)   ปฏิบัติหนาที่ชางอากาศยานในขณะทําการบิน  โดยมหีนาที่ตรวจซอม 
อากาศยานกอนและหลังการใช  ตลอดจนการตรวจประจําวัน ตรวจตามระยะเวลา ตรวจแกไขขอขัดของ และ
ตรวจปรับเล็กนอย  เพื่อใหอุปกรณทํางานถูกตองตามเกณฑใหแกอากาศยานทั้งที่ประจําอยูทีก่องบงัคับการ
และที่ใชสนับสนุนทางอากาศ                  
    ๑๔)   ซอมวิทยุ เครือ่งมือส่ือสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ  ตรวจซอมบํารุงรักษา
และทดสอบวทิยุ เครื่องมือส่ือสาร เครื่องชวยเดินอากาศ อุปกรณ บริภณัฑ และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชกับวิทยุ 
เครื่องมือส่ือสาร และเครื่องชวยเดินอากาศ  จัดทําประวตัิและสถิติเกี่ยวกับการใชงาน การซอมวิทยุ  เครื่องมือ
ส่ือสาร และเครื่องชวยเดนิอากาศ 
    ๑๕)   ดูแลรกัษาอุปกรณภาคพืน้และเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการซอมบํารุง 
อากาศยานใหอยูในสภาพใชงานไดดี  ดําเนินการเบกิอะไหลและจดัหาอะไหลใหมีคงคลังไวสําหรับการตรวจ
ซอมอากาศยานตามระยะเวลาอยางเพียงพอ  จัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อใชในการซอมบํารุงอากาศยานและ
บริภัณฑภาคพืน้ 
                  ๑๖)   ประกอบอากาศยาน  ติดตัง้อุปกรณอากาศยานหรือบริภณัฑตาง ๆ  
    ๑๗)   ตรวจสภาพซอมอากาศยานและอุปกรณทกุชนิดที่ชํารุดตองทําการ 
ซอมใหญ 
    ๑๘)   ประเมินและวเิคราะหโครงสรางอากาศยานเพื่อทําการซอมใหญ 
    ๑๙)   ทําการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยานหลังการ 
ซอมใหญหรือเปลี่ยนอุปกรณสําคัญ 
    ๒๐)   สงซอมเครื่องมืออุปกรณและบริภณัฑเพื่อการซอมอากาศยาน  
โดยดําเนินการ  ดังนี ้



  
                     ๑๗๕ 

     ๒๐.๑)   ตรวจสภาพอากาศยานกอนสงซอมตามงานตาง ๆ โดยใช
เครื่องมือพิเศษ 
     ๒๐.๒)   ทําการบินทดลองเครื่องเพื่อทดสอบสมรรถนะของอากาศยาน 
หลังทําการซอมใหญหรือเปลี่ยนอุปกรณสําคัญ 
     ๒๐.๓)   พิจารณาถอดเปลี่ยน สงซอมหรือสงคืนอะไหลอากาศยาน 
โดยถูกตองและประหยัด  ติดตอ ประสานงาน ควบคุม ผลิตในการออกรายการตรวจซอมอากาศยาน   
     ๒๐.๔)   ดําเนินการจัดหาคูมือการซอมบํารุง เอกสารเทคนิค และคูมือ
ช้ินสวนอากาศยานใหทันสมัยเสมอ 
     ๒๐.๕)   จัดทําเอกสารเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการซอมบํารุง 
     ๒๐.๖)   จัดเจาหนาที่ออกตรวจสภาพอากาศยานเพื่อวิเคราะหสภาพ
โครงสรางในการเขาทําการซอมใหญ 
     ๒๐.๗)   ดําเนินการและควบคุม  ตลอดจนประสานงานเกีย่วกับการใช  
การซอมบํารุงบริภัณฑภาคพืน้ 
     ๒๐.๘)   ควบคุมประวตัิการใชงานของบริภัณฑภาคพื้น 
     ๒๐.๙)    จัดหาและบํารุงรักษาเครื่องมือซอมบํารุงบริภัณฑใหอยูในสภาพ 
ใชงานไดเสมอ 
     ๒๐.๑๐)   ตรวจ ถอด และประกอบเครือ่งยนตกับอากาศยาน  ตรวจซอมชุด
สันดาป  เคลือบผิวกันสนิมภายในและภายนอกเครื่องยนต  เปลี่ยน ดดัแปลงหรือปรับเครื่องยนตตามเอกสาร
เทคนิคของบริษัทผูผลิตและการแกไขขอขัดของ  ตลอดจนจัดหา เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการตรวจ
ซอมเครื่องยนต 
     ๒๐.๑๑)   ดําเนินการสรางชิ้นสวนสนบัสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน 
เครื่องยนต บริภัณฑอากาศยานและภาคพืน้ และเครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ 
     ๒๐.๑๒)   ดําเนินการซอม ตกแตงชิ้นสวน ทําแบบชิน้สวน ซอมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลใหอยูในสภาพใชงานได 
     ๒๐.๑๓)   ตรวจซอม  ดัดแปลง ทดสอบ บํารุงรักษาบริภัณฑอากาศยาน
และเครื่องมือทดสอบอุปกรณอากาศยานทีท่ํางานดวยระบบไฮดรอลิก  อุปกรณไฟฟา  เครื่องวัดอากาศยาน 
และแบตเตอรี่อากาศยานใหใชงานไดอยูเสมอ 
                  ๒๑)   ดําเนินการฝกอบรมชางหรือขาราชการตํารวจใหมีความรูความสามารถ 
ในการซอมบํารุงอากาศยานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    ๒๒)  ศึกษา คนควาดานวิชาการและการปฏิบัติทั้งภาคพืน้และภาคอากาศ 
เพื่อการสอน  ตลอดจนพิจารณาแกไขปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหทันสมัยและไดมาตรฐานสากล 
 



  
                     ๑๗๖ 

    ๒๓)   วางแผนดําเนนิการฝกอบรมชางอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรูทันสมัย 
อยูเสมอ 
    ๒๔)   ใหคําแนะนาํดานเทคนคิในการซอมบํารุงอากาศยาน  และเปนศนูยกลาง
ติดตอแจกจายขาวสาร คูมือการซอมบํารุงหรือหนังสือแจงความเทคนคิของบริษัทผูผลิตอากาศยาน 
    ๒๕)   จัดดําเนินการทดสอบความรูความสามารถในการซอมบํารุงของชาง  
โดยดําเนินการ  ดังนี ้
     ๒๕.๑)   เตรียมการในการฝกอบรมชางแตละหลักสตูร 
     ๒๕.๒)  จัดหา จัดทํา เก็บรักษา และควบคุมการเบกิจายเอกสารคูมือการ
ฝกอบรมและอุปกรณตาง ๆ สําหรับวิทยากรและผูเขารับการอบรม 
     ๒๕.๓)   จัดหา บํารุงรักษา และควบคมุการใชอุปกรณชวยสอน 
     ๒๕.๔)   จัดการฝกอบรมชางและวางแผนใหมกีารฝกอบรมหมุนเวียน 
อยางตอเนื่อง 
     ๒๕.๕)   ศึกษา คนควาวิชาการและการปฏิบัติทั้งภาคพื้นและ 
ภาคอากาศยานเพื่อทําการสอน 
     ๒๕.๖)   จัดวิทยากรเขาบรรยายหรือทาํการฝกภาคปฏิบัติทั้งภาคพืน้และ 
ภาคอากาศยานในการอบรมสําหรับหลักสูตรตาง ๆ  
     ๒๕.๗)   ผลิตเอกสารคูมือดานวิชาการที่เกี่ยวกับการฝกอบรมชางใหครบ 
ทุกหลักสูตร 
     ๒๕.๘)   พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหทันสมัยเพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการในดานการซอมบํารุงอากาศยาน 
     ๒๕.๙)   สรุปและประเมินผลการฝกอบรมแตละหลักสูตรเพื่อปรับปรุง
แกไข 
     ๒๕.๑๐)   จัดทําแผนภูมแิสดงสถิติการฝกอบรมชาง 
     ๒๕.๑๑)   ดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง  ๆเกี่ยวกับ 
ชางอากาศยานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย 
     ๒๕.๑๒)   ติดตอประสานงานกับบริษทัผูผลิตอากาศยาน เครื่องยนต และ
อุปกรณ  เพื่อใหไดเอกสารทางเทคนิคเกีย่วกับขอมูลรายละเอียดและขอขัดของตาง ๆ  
     ๒๕.๑๓)   พิจารณาตรวจสอบเอกสารทางเทคนิคที่เปนภาษาตางประเทศ 
ที่แนะนําใหทาํการปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงอากาศยานใหมีความปลอดภัยเพื่อใชในการสอนและ 
ซอมบํารุง 
     ๒๕.๑๔)   แปลเอกสารที่เปนภาษาตางประเทศที่เปนเอกสารแนะนาํทาง
เทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยานหรืออุปกรณ 



  
                     ๑๗๗ 

     ๒๕.๑๕)   แจกจายและแจงขาวสารทางเทคนิคใหกับหนวยเกี่ยวของทราบ
และปฏิบัต ิ
     ๒๕.๑๖)   ปรับปรุงแกไข เก็บรักษาหนังสือคูมือการซอมบํารุงอากาศยาน
และเอกสารทางเทคนิคที่ไดรับใหทันสมัยและถูกตองเสมอ 
    ๒๖)   พิจารณาแกไขปญหา ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคเกี่ยวกบังานซอมบํารุง 
    ๒๗)   จัดทําเอกสารเทคนิคที่ใชปฏิบัติในการซอมบํารุง 
    ๒๘)   พิจารณาวิเคราะหสาเหตุ ใหขอแนะนําในการแกไขการเกิดอุบัติเหตุของ
อากาศยาน  ตลอดจนปรับปรุงนําวิธีการที่เหมาะสมมาใชในการซอมบํารุง 
    ๒๙)   ตรวจสอบเครื่องมือพิเศษสําหรับใชในการวัดคาตาง ๆ เพือ่ใชงานได
ถูกตอง 
    ๓๐)   ควบคุมตรวจสอบการซอมเครื่องยนต โครงสรางลําตัวและอุปกรณสําคัญ
ของอากาศยานที่สงไปตรวจซอมตางประเทศ 
    ๓๑)   วางแผน ประมาณการตรวจซอม จัดทําสถิติช่ัวโมงการใชงานของ 
อากาศยาน เครื่องยนต และอุปกรณที่สําคัญ 
    ๓๒)   ตรวจสอบประเมินผลการซอมบํารุงอากาศยานและอุปกรณ 
    ๓๓)   ตรวจสภาพอปุกรณที่เบิก สงซอม และสงคืน 
    ๓๔)   ตรวจสภาพเครื่องมือดับเพลิงและอปุกรณการดับเพลิง  ระบบไฟฟาประจํา
โรงเก็บอากาศยาน อุปกรณการโยงยดึ และสายดินของอากาศยานทีจ่อดนอกโรงเกบ็  กําจดัสิ่งแปลกปลอม
บริเวณลานจอดและลานบิน  ออกเอกสารแนะนําเกี่ยวกับการนิรภัยภาคพื้น 
    ๓๕)   งานอํานวยการ มีหนาที่เกีย่วกับงานธุรการ งานสวัสดิการ และงานพสัดุ
อากาศยาน  
    ๓๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                (๕)  กลุมงานผูเชี่ยวชาญชางอากาศยาน  มหีนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)   เปนที่ปรึกษาดานการซอมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร) 
ใหกับผูบังคับบัญชา 
    ๒)    ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานการซอมบํารุงอากาศยาน (เครื่องบินและ
เฮลิคอปเตอร) แกกลุมงานชางอากาศยานเมื่อมีการรองขอ 
    ๓)    คนควาติดตามขาวสารความกาวหนาทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับอากาศยาน 
เครื่องยนตและพัสดุอุปกรณอากาศยาน  การซอมบํารุงเพื่อแจกจายใหกับนักบนิและชาง 
    ๔)   งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



  
                     ๑๗๘ 

                   (๖)  กลุมงานวิศวกรรมอากาศยาน  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้  
    ๑)   จัดกําลังวิศวกรอากาศยานเขาประจําหนวยบิน 
    ๒)   ดําเนินการซอมบํารุงรักษาและทําการบินทดสอบสมรรถภาพของ 
อากาศยานภายหลังการซอม 
    ๓)   ดําเนินการวิเคราะห ตรวจสอบ และควบคมุงานซอมบํารุงอากาศยาน 
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ 
    ๔)   ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของวศิวกรอากาศยาน 
    ๕)   ฝกอบรมวิศวกรอากาศยาน นักบิน ชางอากาศยาน และขาราชการตํารวจ
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันกับวทิยาการสมัยใหมอยูตลอดเวลา 
    ๖)  จัดระบบกอนนําอากาศยานเขารับการซอม ระหวางตรวจซอม และหลัง 
การตรวจซอม  
    ๗)   ทําการวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัตกิารณหรืออุบตัิเหตุตาง ๆ  
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกดิอบุัติการณหรืออุบัติเหตุนัน้ ๆ 
    ๘)   จัดดําเนินการทดสอบความรูความสามารถดานการซอมบํารุงของวิศวกร
อากาศยานและชางอากาศยาน 
    ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 



 ๑๗๙ 

             (ฑ)  กองวินัย  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)  งานคดีและวินยั 
    ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
    ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
    ๖) งานงบประมาณ 
    ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
    ๘)  งานสวัสดิการ 
    ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
    ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๒)  งานศึกษาอบรม                   
                  ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                        ๑๔)   จัดทําบัตรดรรชนีรายช่ือขาราชการตํารวจทุกนายที่ถูกสบืสวนขอเท็จจริง
หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั 

    ๑๕)   บันทึกขอมูลขาราชการตํารวจทุกนายที่ถูกสืบสวนขอเท็จจริงหรือ 

ถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยลงในคอมพิวเตอร 
    ๑๖)   งานจัดเก็บ รักษา คนควา และแจกจายเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
พิจารณาโทษทางวินยั  ใหกบักลุมงานนิตกิรดานสอบสวนและพิจารณาโทษ  และกลุมงานนิติกรดานการ
เสริมสรางและพัฒนาวินยั 

    ๑๗)   ดําเนินการเรงรัด ประสานงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดําเนินการพจิารณาโทษทางวนิัยของหนวยงานหรือของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 

             ๑๘)   ตรวจสอบสถานภาพเกี่ยวกบัประวัติการกระทําผิดหรือการลงโทษตามที่
หนวยอ่ืนรองขอมา 
    ๑๙)   ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูลสําหรับผูที่จะเขามาใช
หรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
 

 



 ๑๘๐ 

    ๒๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๒๑)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๒๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                   (๒)  กลุมงานนติิกรดานสอบสวนและพิจารณาโทษ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวนิัย  การตรวจพิจารณาสํานวนการสืบสวนหรือสอบสวนทางวินยัขาราชการตํารวจ  
สํานวนการสืบสวนขอเทจ็จริงตามคาํรอง บตัรสนเทห  การสรรหาบุคคลเพื่อรวมเปนคณะกรรมการสบืสวนหรือ
สอบสวนทางวินัยขาราชการตํารวจ  การพิจารณาและประสานงานในคดีปกครองที่เกี่ยวของกับขาราชการ
ตํารวจ  รวมทัง้กรณีถูกรองเรียนและเปนผูรองเรียน  การพิจารณาใหขาราชการตํารวจออกจากราชการ 
เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีทีถู่กสอบสวน  หรือถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุใน 
ความผิดคดีอาญา  และพิจารณาวนิิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ปญหาขอเทจ็จริง กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และ 
คําส่ังที่เกี่ยวกบัการสอบสวนทางวินยั  การพิจารณาโทษทางวินยัขาราชการตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานทําบัญชีสารบบสํานวนการสืบสวนสอบสวน  และจัดทํารางคําส่ัง 
การดําเนินการทางวินยัเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติและ ก.ตร. 
    ๓)  งานรับรายงานการดําเนนิการทางวินัยจากหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
    ๔)  ประสานกับงานดรรชนีในการติดตามขอเอกสาร  หรือทําหนังสือให 
หนวยราชการหรือคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินัยขาราชการตํารวจดําเนนิการหรือตรวจสอบ
เพิ่มเติม  ในกรณีการรายงานการดําเนนิการทางวินัยไมถูกตองครบถวนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
หรือคําส่ังที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย 
    ๕)  งานตรวจพิจารณาสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวนิัย คํารอง บัตรสนเทห 
    ๖)  งานตรวจสอบการดําเนินการทางวินยัในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน   
การทําสํานวนสืบสวนสอบสวนทางวนิัยของหนวยงานตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๗)  งานทําความเห็นและรางหนังสือเสนอแนะคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ทางวินยัของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
    ๘)  งานสรรหาหรือรวมเปนคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินยัตามที่
ไดรับคําส่ัง 
    ๙)  งานตรวจสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย  เพื่อพจิารณาโทษ
ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
    ๑๐)  งานตรวจสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย  เพื่อพจิารณาระดับโทษ  
การลงโทษตามที่หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 



 ๑๘๑ 

    ๑๑)  พิจารณาระดับโทษ การลงโทษตามที่หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติรายงานมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และทําความเหน็เสนอสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
    ๑๒)  พิจารณาและทําความเหน็เสนอแนะระดบัโทษ  กรณหีนวยงาน 
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติยังไมเหมาะสมใหไดระดับโทษ 
    ๑๓)  ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาลงโทษ  กรณี
สํานักงานตํารวจแหงชาติจะสั่งลงโทษขาราชการตํารวจถึงออกจากราชการ 
    ๑๔)  รายงานการลงโทษขาราชการตํารวจที่ถูกลงโทษถึงออกจากราชการไปยัง 
ก.ตร. 
    ๑๕)  พิจารณาเรื่องรองทุกขหรืออุทธรณของขาราชการตํารวจตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายหรือกฎ ก.ตร. 
    ๑๖)  พิจารณาและเสนอการถอดยศขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาตวิาดวยการถอดยศ  
    ๑๗)  ประสานงานกบัคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือหนวยงานภายนอกอืน่ ๆ ตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                   (๓)  กลุมงานนติิกรดานการเสรมิสรางและพฒันาวินยั  มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากรดานวนิัยใหกบัหนวยงานของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  ศึกษาและรวบรวมขอมูล
เพื่อประโยชนในการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจมีวนิัย  และการปองกนัมิใหขาราชการตํารวจ
กระทําผิดวนิัย  และในการดาํเนินการทางวนิัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  วิเคราะหเหตุแหงการกระทําผิด
วินัยเพื่อนํามาปรับปรุงเปนแนวทางการเสรมิสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจมวีนิัย  การจดัทําและเผยแพร
คูมือ วีดิทศัน ตลอดจนสื่อตาง ๆ เพื่อประกอบการศกึษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่เกีย่วของกับ
วินัยขาราชการตํารวจ  เปนวิทยากรอบรมเผยแพรความรูทางดานวินยัใหกับหนวยงานและสถานศึกษา 
ในหลักสูตรการศึกษาอบรมตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  จดัพมิพและเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกีย่วกับการดําเนินการทางวินยั  การสั่งการทางวินัยหรือแนวทางการ
ลงโทษทางวินยั  การพิจารณาตอบขอหารือ ปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมายในการดาํเนนิการ 
ทางวินยัของคณะกรรมการสบืสวนสอบสวนทางวนิยั  หรือขาราชการตํารวจผูรับผิดชอบงานดานวินยัที่เสนอ
ขอหารือมา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  จัดฝกอบรมความรูดานวินยัขาราชการตํารวจ  และเปนวทิยากรใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานของสํานักงานตาํรวจแหงชาตติามที่ไดรับการรองขอ 

 



 ๑๘๒ 

    ๓)  งานจัดทําหลักสูตร วีดิทัศน และเอกสารประกอบการบรรยายความรู 
ดานวนิัยขาราชการตํารวจ 
    ๔)  งานศึกษาวิเคราะหสถิติและสาเหตุการกระทําความผิดวนิัยของขาราชการ
ตํารวจและการประเมินผลทางวินยั 
    ๕)  งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่เกี่ยวของกับ 
การดําเนินการทางวินยัและการลงโทษทางวินัย   
    ๖)  งานจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานในการดําเนินการทางวินยัและมาตรฐาน
การลงโทษทางวินัย 
    ๗)  พิจารณาและตอบขอหารือปญหาขอเท็จจรงิและขอกฎหมายที่เกีย่วกับ 
การดําเนินการทางวินยัและการลงโทษทางวินัย 
    ๘)  งานรวบรวมขอหารือและวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
ที่เกีย่วกับการดําเนินการทางวินยัและการลงโทษทางวนิัย 
    ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
                  

 



 ๑๘๓ 
 
ขอ  ๒ กองบัญชาการตํารวจนครบาล  แบงเปนดังตอไปนี ้
 (ก) กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑) ฝายอํานวยการ  ๑   มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  และงานสรรหา ของกองบญัชาการ
ตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออกของฝายอาํนวยการ ๑ 
กองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๒)  งานเลขานุการของการประชุมตามที่กองบงัคับการอํานวยการหรือกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล จัดใหมกีารประชุมขึ้น  เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ 
ของการประชุม 
   ๓)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง      
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
   ๔)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการ                           
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๕)  ควบคุมสมุดลงเวลาทาํงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาลใหเปนไปตามระเบยีบ 
ที่วางไว 
    ๖)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกจิกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
   ๗)  เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคบัเกี่ยวกับตวับคุคล เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตลอดจนจดัการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจดัทําโครงการ
สรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ 
   ๘)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อใชในการพจิารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 
   ๙)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตลอดจนการกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ๑๐)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๑)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 
   ๑๒)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง 
ตามความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอตัรา 

 



 ๑๘๔ 
 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดักองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ 
นครบาลสํารองราชการ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ                  
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๑๙)  ดําเนินการประสานงานกับภาคเอกชนหรอืหนวยราชการอื่น  กรณีใหตํารวจ 
ไปรักษาการณ 
   ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงินเพิ่ม                
พิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรตคิุณตาง ๆ 
   ๒๒)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลประจําเดือน 
      ๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
                    ๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตาํรวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของราชการตํารวจในสังกัดกองบญัชาการตํารวจนครบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
   ๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและ                 
ลูกจางที่ครบกาํหนดเกษยีณอายุราชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ                
ผูเกษียณอายุราชการ 

 



 ๑๘๕ 
 
   ๒๗) ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ 
การเรียกคืน 
   ๒๘)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม              
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๒๙)  จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
   ๓๐)  จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา  เชน  
การจัดหาทนุการศึกษา  และจัดสถานศึกษา  เปนตน 
   ๓๑)  จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
                           ๓๒)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง 
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ เปนตน 
                           ๓๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยงานในสังกัด 
   ๓๔)  จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
   ๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
   ๓๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวน 
   ๓๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผีลการปฏิบัติงานดีเดน 
                            ๓๘)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
   ๓๙)  งานที่มิไดกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
   ๔๐)    ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
                     ๔๑)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๑๘๖ 
 
         (๒)   ฝายอํานวยการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงานสถิติขอมูล
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
                          ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๒  
                          ๒)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง การขาวกรองทางการ
ส่ือสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายตาํรวจ 
                          ๓)  จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม  
ดานความมัน่คง  ดานกิจการพิเศษ  และดานอื่น ๆ  เพื่อรายงานใหกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ 
                          ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับงานดานการขาว  การตรวจสอบและการวิเคราะหขาว 
ในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
                          ๕)  จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญเพื่อใชในการตรวจสอบและประโยชนในการ
ปฏิบัติงานทางราชการ 
                          ๖)  งานศูนยปฏิบตัิการกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
                          ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพื่อดําเนินการวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรม
ทุกประเภท 
                          ๘)  ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว  รวมทั้งการดําเนนิการวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา  และงานประสานการขาวกบัสวนราชการตาง ๆ 
                          ๙)  จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ 
                          ๑๐)  วิเคราะหสถานการณและส่ิงบอกเหตุ เพื่อพิสูจนทราบแนวโนมคุกคาม 
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
                          ๑๑)  ศึกษา วจิัยและพัฒนาเกี่ยวกบักิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษา
ความปลอดภยัฝายตํารวจ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                         ๑๒)  ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว           
อยางตอเนื่องกับหนวยขาวทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดรับมอบหมาย 
                         ๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
                         ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                (๓)  ฝายอํานวยการ ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 

 



 ๑๘๗ 
 
                         ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๓  
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน  
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
ทุกประเภท 
   ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน  
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนความมัน่คงภายในประเทศ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ไดแก  ความมัน่คงทางการเมอืงและการบรหิาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงทางสังคม  เปนตน 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน  
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษตัริย   
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค  
และพระราชอาคันตุกะ  และรักษาความปลอดภัยบุคคลสาํคัญอื่น  รวมทั้งแผนดานกจิการพิเศษ 
   ๕)  วางแผนงานเกีย่วกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาต ิ
   ๖)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๗)  แผนดานการปองกันภยัฝายพลเรือน 
   ๘)  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
   ๙)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการตํารวจ
และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น  
   ๑๐)  จัดทําคูมือและแนวทางการปฏิบัติราชการใหกับเจาหนาทีต่ํารวจฝายตาง ๆ  
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  รวมทั้งการจดัทาํและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน 
ของกองบังคับการอํานวยการ  และกองบญัชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับงานจราจรที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล  รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร 
   ๑๒)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการตาง ๆ และ
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวช้ีวดั) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล  และกองบังคับการอํานวยการ 
   ๑๓)  รวบรวมขอมลูสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีอาญาประเภทตาง ๆ  ประกอบการ
วางแผนปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

 



 ๑๘๘ 
 
     ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงาน
ตํารวจ  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
   ๑๕)  ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      ๑๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          (๔)  ฝายอํานวยการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสด ุ                    
งานอาคารสถานที่  งานสงกาํลังบํารุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการ  และงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบตัิหนาที่ 
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงาน เขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๔  
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานอาวธุยุทโธปกรณที่ใช 
ในราชการ 
   ๓)   ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ 
   ๔)    ดําเนินการเกีย่วกับการกํากับ  ดูแล  ควบคมุ  ติดตามงานโยธาธิการและ 
การควบคุมทีด่ินและสิ่งปลูกสรางของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหนวยงานในสังกัด 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ)  จัดหา แจกจาย จําหนาย  และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ 
   ๖)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ 
ส่ือสาร อาคารสถานที่ 
   ๗)  จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ – จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ 
งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  ดําเนินงานเกีย่วกับการขนสง  การกําหนดความตองการ  ควบคุม  เก็บรักษา
แจกจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 
   ๙)  รวบรวม  เก็บรักษา  และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานสงกําลังบํารุง 
   ๑๐)  ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ 
การสื่อสาร โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและการดแูลรักษาวัสดุ อุปกรณที่ใชในหองยทุธการและ
หองประชุมของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 

 



 ๑๘๙ 
 
   ๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
         ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     (๕)  ฝายอํานวยการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน  
งานประชาสัมพันธ  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ  และการออกใบอนุญาตใหสถานประกอบการตาง ๆ  
ในอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๕ 
   ๒)  เสนอแนะ  ริเร่ิม  และปฏิบัติการใด ๆ เพือ่ใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชนตอนโยบาย  โครงการ  แผนงาน  และประกาศแนะนํา  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 
   ๓)  กําหนดนโยบายและพัฒนาระบบงานโดยการแสวงหาความรวมมือจากประชาชน 
ตลอดจนทุกภาคสวนในรูปแบบตาง ๆ  
   ๔)  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
   ๕)  งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ  รวมทั้งงานอื่นที่เกีย่วของกับการแสวงหา 
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคสวนของสังคม 
   ๖)  รวมกิจกรรมและใหบริการแกชุมชนในทองถ่ินตามความเหมาะสม  และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
   ๗)  สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการ  และการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๘)  รับนโยบาย  โครงการ  และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย  โครงการ  และแผนงานประชาสัมพนัธเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการใหคําแนะนําชี้แจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอืน่ ๆ 
   ๑๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการแถลงชี้แจงขาวตอส่ือมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๑)  อํานวยความสะดวกในการตดิตอสอบถามของประชาชนที่มาติดตอกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 
                          ๑๒)  ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
ตอส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไป 
                            ๑๓)  งานประชาสัมพันธ  เชน  การออกวารสารหรือขาวสารภายใน  การดําเนินงาน 
ตั้งแผงปดประกาศ  จัดทําที่ตดิตอสอบถาม  เปนตน 

 



 ๑๙๐ 
 
   ๑๔)  รวบรวมขาวหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล                
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๑๕)  จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญ ๆ ในการใชตรวจสอบและปฏิบัติราชการ 
   ๑๖)  สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกดัสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกบัขาราชการหนวยอ่ืน  เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ 
   ๑๗)  รับฟงและสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่มีตอกิจการตํารวจหรือการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ 
      ๑๘)  เปนเจาหนาทีพ่ิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับกฎหมายวาดวยสถานบริการ  กฎหมาย
วาดวยการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  การขออนุญาตจําหนายสุราและอาหารในเวลาหาม ตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๕๒  ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๕๓  รวมทั้งพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ในสวนที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล   และพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ 
                             ๑๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
                             ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                      (๖)  ฝายอํานวยการ ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๖ 
   ๒)  รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร ตามแผนงาน งาน โครงการ 
วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสม  เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปและของบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิระหวางป 
   ๓)  การจัดทําแผนการใชจาย การจัดสรร การควบคุม การปรบัเปลี่ยน การโอน
งบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณแทนกัน  การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของหนวยงานในสังกัด 
การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป  การใชงบประมาณเหลือจาย  การติดตามและประเมินผล  รวบรวมขอมูล
สถิติ  เพื่อรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
   ๔)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น  
   ๕)  การจัดทําทะเบียนคุมและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๗)  งานวิชาการงบประมาณ รวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และคําสั่ง 
ที่เกี่ยวของกับงานงบประมาณ อบรมแนะนํางบประมาณ ตอบขอหารือแนวทางการปฏิบัติดานงบประมาณ 

 



 ๑๙๑ 
 
                          ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
                          ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          (๗)  ฝายอํานวยการ ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี้  
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๗ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน   
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด 
   ๓)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ             
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลประจําเดือน 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ  และ 
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๕)  การขอเบิกเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงนิอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย 
   ๖)  จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงนิอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
   ๗)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๘)  จัดทํารายงานการเงินสงสวนราชการที่เกีย่วของ 
   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๑๐)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๑)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหฝายอํานวยการ ๖  และกองบังคับการ
อํานวยการทราบตามกําหนดเวลา 
   ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
   ๑๓)  ตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน บําเหนจ็บาํนาญ และเงินอื่น ๆ ที่จาย
ในลักษณะเดยีวกัน 
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับงานตรวจสอบภายในของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับงานการเงนิ การสงเคราะห และสวัสดกิารอื่น ๆ 

 



 ๑๙๒ 
 
   ๑๗)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจ  หรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏบิัติหนาที่ราชการ 
   ๑๘)  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( GFMIS )  
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๒๐)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
   ๒๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                      (๘)  ฝายอํานวยการ ๘  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั การรับ 
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวนิัย  การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่วกับดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๘ 
   ๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญาในสวนที่เกีย่วกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเรื่องทีก่ลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาลวากระทําผิดวินัย  ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือรองเรียนทางจดหมาย                     
เว็บไซต หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด  หรือหนวยงานอื่นที่สงมา  แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวของ 
   ๓) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจทีก่ระทําผิดวนิัยหรือกระทําผิดอาญา 
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๔) พิจารณาและตรวจสอบคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา
หรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เพือ่ประกอบการพิจารณา
ทางวินยั 
   ๕) พิจารณาและตรวจสอบ  รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวน
การสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาทางวนิัย  รวมทั้งกรณทีี่ไมมีการสืบสวนหรือ
สอบสวน  เนือ่งจากเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กฎหมายกําหนด และมคีวามเหน็เสนอผูมีอํานาจ
เพื่อส่ังการหรอืลงโทษตามความเหมาะสม 

 



 ๑๙๓ 
 
   ๖) พิจารณาและตรวจสอบเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจ 
   ๗) ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการดําเนินการทางวนิัย 
   ๘) ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการหรอืการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา  
ตลอดจนการรายงานที่เกี่ยวของ 
   ๙) จัดการขอแตงตั้งพนักงานอัยการใหเปนทนายแกตางคดี  กรณีขาราชการตํารวจ          
ถูกฟองคดีเนื่องจากการปฏิบตัิหนาที ่ 
   ๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดักองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพื่อดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการแจงเปลี่ยน
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกดิจากการดําเนนิทางวินยั 
   ๑๑) กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง  รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ใหมีความประพฤติ   
อยูในกรอบวนิัยตํารวจ  
   ๑๒) ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ 
และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของทัง้ในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๓) ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พจิารณา วินิจฉยั ตีความปญหาขอกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๔) ควบคุม พิจารณา และวินจิฉยัสํานวนคดีแพง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดีแพง  กรณีกองบัญชาการตํารวจนครบาลเปนโจทกหรือจําเลย  ตลอดจนการพิจารณา
ปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง 
   ๑๕) เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา  รวมทั้งดําเนินการตามกระบวนการทาง
อาญา ทางแพง และทางปกครอง  กรณีขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและหนวยงาน 
ถูกฟองในเหตทุี่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
   ๑๖) การดําเนนิการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
   ๑๗) ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  
   ๑๘) งานที่เกีย่วของกบัการสงเสริมงานสอบสวน 
   ๑๙) งานตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ                     
                              ๒๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 



 ๑๙๔ 
 
                              ๒๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    (๙)  ฝายอํานวยการ ๙  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ              
และงานวิเทศสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งการจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๙ 
   ๒)  งานวิเทศสัมพนัธ 
   ๓)  จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร ขาวตาง ๆ จากตางประเทศ  เพื่อประโยชนในขอมูลหรือ
ประโยชนของการพัฒนาหนวยงานในกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอประสานงาน  การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
กองบัญชาการตํารวจนครบาลกับตํารวจหรือองคการตางประเทศ 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการตอนรับตํารวจหรือองคการตางประเทศที่เขามาศกึษา ดูงาน
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอตางประเทศ 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับเรื่องตํารวจขอลาไปศึกษา ดูงาน หรือเดินทางไปตางประเทศ 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม 
   ๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
       ๑๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            (๑๐)  ฝายอํานวยการ ๑๐  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑๐ 
   ๒) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดย
รวบรวมขอมลูที่มีอยูมาใชในการประมวลผล  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม  
และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ  และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ 
สวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล   
   ๓) วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข 
ขอมูลทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
   ๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูล
ทั้งหมดทางเอกสารและเครอืขายคอมพิวเตอร  ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบทีก่ําหนด 

 



 ๑๙๕ 
 
   ๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของตามระเบียบ 
วาดวยการรักษาความปลอดภัย 
   ๖) ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๗) ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และบํารุงรักษาระบบที่มีการ
เชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
   ๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุง  
และพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๙) ประสานงานกบัฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกีย่วของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 
   ๑๐) การประชุมดวยระบบวีดีโอทางไกล  
   ๑๑) การดําเนนิการเกี่ยวกับกลองวีดีโอวงจรปด 
                              ๑๒)  พัฒนา  บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนย คือ 
            ๑๒.๑)  ฮารดแวร (Hardware)  ไดแก  ระบบคอมพิวเตอรหลัก  ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายทองถ่ิน (LAN)  และระบบสั่งการที่ศูนยเครือขายทองถ่ินประจําสถานีตํารวจและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  และระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดจิติอล  (Digital Wireless Data 
Communication) รวมถึงอุปกรณตาง ๆ 
                                       ๑๒.๒)  ซอฟตแวร (Software)  ไดแก  งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุระบบที่เกีย่วของ 
                               ๑๓)  การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
   ๑๔)  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
   ๑๕)  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษา  ตลอดจนการติดตั้งและยายเครื่องมือส่ือสาร
ประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ  วิทยุโทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  และเครื่องมือส่ือสารประเภทอื่น ๆ  
ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๖)  ติดตั้งเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ  และวิทยุโทรศัพทใหกับ             
ยานพาหนะสถานีตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  หรือศูนยส่ือสารเคลื่อนที่
ตาง ๆ  

 



 ๑๙๖ 
 
   ๑๗)  อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร 
   ๑๘)  พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจดัหาคลื่นความถี่
ของเครื่องมือส่ือสารในกองบัญชาการตํารวจนครบาล   
   ๑๙)  ประสานงานกบัหนวยงานทีท่ําหนาทีว่ิจัยและวางแผนของกองบัญชาการ 
ตํารวจนครบาล  เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของกองบัญชาการตํารวจนครบาล                 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมดแูลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซ่ึงประจําอยูในสถานีตํารวจและหนวยงาน
ทุกหนวยในกองบัญชาการตํารวจนครบาล  แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและดาํเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ 
   ๒๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

    ๒๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (ข)  กองบังคบัการตํารวจจราจร  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
        ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
       ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
        ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖) งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                     ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                       ๑๓)   งานการขาว 
                    ๑๔)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                   ๑๕)   ดําเนินการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจและอาสาจราจร 

 



 ๑๙๗ 
 
                 ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                    ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                      ๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กองกํากับการ ๑  มีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน 
สนับสนุน  และดําเนินการเกีย่วกับงานอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในดานการจราจรทางบก
ภายในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  ยกเวนในระบบทางดวนและทางพิเศษตาง ๆ ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อํานวยการจราจรในการ
นําขบวนเพื่อถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภยัขบวนบุคคลสําคัญ  ตลอดจนอํานวยการจราจร 
ในงานกิจการพิเศษตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการ ๑ 
   ๒) ตรวจสอบ ควบคุม อํานวยความสะดวกและจัดการจราจรในเขตรับผิดชอบ 
   ๓) กวดขนัจับกุมผูกระทําผิดเกีย่วกับการจราจร 
   ๔) แกไขปญหาการจราจรดวยการอํานวยการจราจรตามหลกัวิชา 
   ๕) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติดานการจราจรกบัสถานีตํารวจนครบาล
ทองที่และหนวยงานที่เกีย่วของในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยัดานการจราจร  โดยเฉพาะ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจราจรภาคกลางคนื 
   ๖) ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่วกับการจราจรแกประชาชน 
   ๗) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   ๘) ถวายความปลอดภัยดานการจราจรดวยการจัดรถยนตตรวจเสนทางเสด็จฯ นําและ
ติดตามขบวนเสด็จพระราชดาํเนินขององคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน    
พระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัย 
   ๙) จัดรถนําขบวนเดินทางของบุคคลสําคัญตางประเทศที่เดนิทางมาเยือน 
ประเทศไทย  ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภยั 
   ๑๐) จัดรถนําขบวนบุคคลสําคัญของประเทศ  ตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
   ๑๑) พิจารณาจดัรถยนต  รถจักรยานยนต  นําขบวนกลุมมวลชนตาง ๆ ที่ดําเนิน
กิจกรรมโดยใชผิวการจราจร  
   ๑๒) ควบคุมและอํานวยการจราจรตามเสนทางเสด็จพระราชดาํเนินหรือเสนทางผาน
ของบุคคลสําคัญ 

 



 ๑๙๘ 
 
   ๑๓) ควบคุม อํานวยการจราจร ในงานกิจการพเิศษ  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี   
งานประเพณี  งานการกุศล  งานรื่นเริง  และมหกรรมตาง ๆ  
   ๑๔) ควบคุม อํานวยการจราจร  กรณีการชุมนุมประทวง  การรวมตัวของกลุมมวลชน 
   ๑๕) อํานวยความสะดวกการจราจร  กรณีการตดิตั้งซอมบํารุงของหนวยงาน 
สาธารณูปโภคที่ดําเนินการในผิวการจราจร 
   ๑๖) ดําเนินการเกีย่วกับการใชเครื่องมือบังคับลอรถในการกวดขันจับกุมผูกระทําผิด
เกี่ยวกับการจราจร 
   ๑๗) กวดขนั จับกุมผูกระทําผิดเกีย่วกับการจราจรตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเฉพาะ  
                              ๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ ๒  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการจราจร 
ในระบบทางดวนและทางพิเศษตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวาดวย 
การจราจรทางบก  และกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ  ตลอดจนสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการ ๒ 
   ๒) ตรวจและจัดการจราจร และกวดขนัจับกุมผูกระทําผิดกฎจราจร 
   ๓) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกบัการจราจรทางบก  
ตลอดจนกฎหมายที่ไดรับมอบหมาย 
   ๔) ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่วกับการจราจรแกประชาชน 
   ๕) ควบคุมและอํานวยการจราจรตามเสนทางเสด็จพระราชดาํเนินหรือเสนทางผาน
ของบุคคลสําคัญ 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการ ๓  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุการเบิกจาย
ใบสั่งของเจาพนักงานจราจรในกองบัญชาการตํารวจนครบาล  รวมทั้งการควบคุมระบบใบสั่ง การประมวล
ใบสั่งดวยคอมพิวเตอร  ตลอดจนตดิตาม ประเมินผล และดําเนินมาตรการกับผูกระทําผิดซ้ําซอน  ตรวจสอบ
และเปรียบเทยีบปรับความผิดจราจรคางเกาประจํากรมการขนสงทางบกและสาขา  รวมทั้งความผดิเกีย่วกับ
การจราจรในกรุงเทพมหานครและความผดิดานมลภาวะของรถ  และงานการอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการ ๓ 

 



 ๑๙๙ 
 
   ๒) สํารวจความตองการเพื่อการจัดทําใบสั่งเจาพนักงานจราจรของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 
   ๓) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจายใบสั่งแกเจาหนาที่ตํารวจจราจรของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 
   ๔) กําหนด ควบคมุ และแกไขรหัสประจําตวัผูใชใบสั่งใหกบัเจาหนาทีต่ํารวจจราจร 
   ๕) บันทึก ตรวจสอบขอมูล และประมวลใบสั่งดวยคอมพิวเตอร 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกบัการจราจร 
   ๗) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนนิการสอบสวนตามกฎหมายดังกลาว        
อีกสวนหนึ่งดวย 
   ๘) สอบสวนเปรียบเทียบปรับความผิดเกีย่วกับมลภาวะของยวดยาน  เฉพาะกรณีที่                    
เจาหนาทีต่ํารวจของกองบังคับการตํารวจจราจรจับกุม 
   ๙) เปรียบเทียบปรับผูกระทําผิด  กรณีงานตดิตามประเมินผลฯ สงตัวผูกระทําผิดให 
   ๑๐) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก  และกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ 
   ๑๑) ดําเนินการเกีย่วกับรถที่กอมลภาวะซึ่งถูกยดึหรือหามใชตามกฎหมาย 
   ๑๒) ตรวจสอบและเปรียบเทยีบปรับผูกระทําความผิดกฎหมายเกีย่วกับจราจรและ
กฎหมายเกีย่วกับรถ  ซ่ึงมีประวัตแิตไมรายงานตวัชําระคาปรับเมื่อมีการตอทะเบียนชําระภาษีประจําปที่
กรมการขนสงทางบก 
   ๑๓) ประสานขอมูลตรวจสอบเปรียบเทียบปรับกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๑๔) พิมพหมายเรียกผูกระทําผิดที่ไมรายงานตวัตามกําหนด 
   ๑๕) แจงใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพสงตวัพนกังานขับรถที่ฝาฝนกฎหมายจราจร
มาดําเนินคดีกรณีมีการแจงขอมูลทางวิทยส่ืุอสาร 
   ๑๖) ตรวจสอบและติดตามผูกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจร  เมือ่มีการรับแจงจาก
ประชาชนมาดาํเนินการ 
   ๑๗) ประเมินผลการติดตามผูกระทําผิดกฎหมายเกีย่วกับการจราจร 
   ๑๘) เสนอมาตรการติดตามผูกระทําผิดใหเกิดประสิทธิภาพ 
   ๑๙) ติดตาม ประเมนิผลผูกระทําผิดซ้ําซอนตามกฎหมายเกีย่วกับการจราจร  รวมทั้ง
การสงขอมูลผูกระทําผิดที่ตองรับการอบรมใหงานอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร 
   ๒๐) ประสานขอมูลการรายงานตัวของผูกระทาํผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

 



 ๒๐๐ 
 
   ๒๑) ดําเนินการเกีย่วกับการยึด การพักใช  การเพิกถอนใบอนญุาตขับขี่รถตามกฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบ  และคําส่ังที่เกี่ยวของ 
   ๒๒) บันทึกขอมูล ประมวล และรายงานผลประวัตกิารกระทาํผิดและระบบคะแนน 
ผูขับขี่ตามที่กฎหมายกาํหนด 
   ๒๓) รวบรวมขอมลูสถิติเกี่ยวกับรถและการจราจร  เพื่อวางแผนการจราจร การควบคุม 
และปองกัน 
   ๒๔) รวบรวมขอมลูและสถิติการยึด การพกัใช การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และคาํส่ังที่เกี่ยวของ 
   ๒๕) จัดทําบัตรประวัติผูกระทําผิดเกี่ยวกับการจราจร 
   ๒๖) เก็บรวบรวมหลักฐานและขอมูลผูกระทําผิดกฎจราจร  ซ่ึงอยูในหลักเกณฑ 
ที่จะตองไดรับการอบรมทดสอบตามกฎหมาย 
   ๒๗) จัดทําหลักสูตร แผนการฝกอบรม และการทดสอบผูกระทําผิดกฎจราจร  ตามที่
กฎหมาย ระเบยีบ หรือคําส่ังที่เกี่ยวของกําหนด 
   ๒๘) จัดอบรม  ทดสอบ  และประเมินผลการอบรมผูกระทําผิดกฎจราจร 
   ๒๙) จัดทําบัตรประวัติผูขับขี่รถที่กระทําผิดกฎจราจร  และการออกหลักฐานสําหรับ               
ผูผานการอบรมและทดสอบ 
   ๓๐) ประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิการยึด  
พักใช  เพิกถอนใบอนุญาตขบัขี่  รวมทั้งการแจงผลการอบรมทดสอบตามหลักสูตร 
   ๓๑) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลผูกระทําผิดกฎจราจรที่ผานการอบรมและทดสอบ
ตามหลักสูตร  และการจดัทําสถิติผลการปฏิบัติ 
   ๓๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการ ๔  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการจราจรดวย
ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และประสานการจดัการจราจรเปนพื้นที่ (ATC)  ตลอดจนเสนอแนะ 
แนวทางการแกไขปญหาการจราจร  การติดตอทางวิทยุส่ือสารและการรับรายงานแจงขาว  งานวิศวกรรม 
ในหนาที่ตํารวจ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี้       
                                 ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการ ๔ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับแผนงานและการใชระบบโทรทัศนวงจรปดในการจัดการ
จราจรและควบคุมการจราจร 
                                ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานเทคนคิและซอมบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปดและ
อุปกรณที่เกีย่วของ 

 



 ๒๐๑ 
 
                                 ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับงานเทคนคิและซอมบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปดใหแก               
เจาหนาทีแ่ละหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
                                 ๕)  เสนอมาตรการหรือระบบอื่นที่ใชเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดและ               
ควบคุมการจราจร  ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย 
                                  ๖)  ประสานขอมูลการจราจรจากระบบควบคมุการจราจรเปนพื้นที ่
                                  ๗)  ปฏิบัติงานรวมในระบบควบคุมการจราจรเปนพื้นที ่
                                  ๘)  เสนอมาตรการหรือระบบอื่นที่ใชเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดและ
ควบคุมการจราจรในหนาที่ตาํรวจ 
                                ๙)  เปนศูนยรวมขาวเกีย่วกับการจราจรของกองบังคับการตํารวจจราจรและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
                                 ๑๐)  เปนศูนยรวมขาวสารการสื่อสารของกองบังคับการตํารวจจราจร 
                                 ๑๑)  เปนศูนยการสื่อสารประสานการขาวดานการจราจรระหวางกองบัญชาการตํารวจ              
นครบาลกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
                                ๑๒)  เปนศูนยรับแจงเหตุและขาวสารการจราจร 
                                ๑๓)  เปนศูนยชุมสายโทรศัพทภายในที่ทําการของกองบังคับการตํารวจจราจร 
                                ๑๔)  เปนศูนยโทรสาร โทรพิมพติดตอของกองบังคับการตํารวจจราจรกับหนวยงานอื่น 
                               ๑๕)  ใหบริการประชาชนดานขาวสารการจราจร 
                                ๑๖)  เปนศูนยควบคุม ส่ังการ และประสานการปฏิบัติดานการจราจร  รวมไปถึงเปน
ศูนยควบคุม กวดขัน และจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร  โดยใชเครื่องมือและอุปกรณ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม ของกองบังคับการตํารวจจราจรและ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
                               ๑๗)  ควบคุม ดูแลหองปฏิบัติการศูนยรวมขาว  รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่เกีย่วของ 
                               ๑๘)  เปนศูนยตรวจสอบและใหขอมูลที่เกี่ยวของกับรถและการจราจร                                   
                               ๑๙)  จัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานบุคคลและสถานที่ของกองบังคับการตํารวจจราจร
เพื่อการติดตอส่ือสารทางวิทย ุ
                              ๒๐)  รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุทีค่วรรายงานแกผูบังคับบัญชาหรือสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ 
                              ๒๑)  ประสานงานและสนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห วิจยั และนําเสนอโครงการ
และแผนงานจราจรของงานที่รับผิดชอบดวยขอมูล หลักการ และหลักวิชาการดานวศิวกรรมจราจร 
                           ๒๒)  รวมจัดทําหลักสูตรการอบรมเฉพาะดานวศิวกรรมจราจร 
                            ๒๓)  ประสานงานการจัดสงวิทยากรและผูทรงคุณวุฒดิานวิศวกรรมจราจรในหลักสูตร
อบรมการจราจรตาง ๆ ของกองบังคับการตํารวจจราจร  รวมทั้งเมื่อไดรับการรองขอจากหนวยนอกที่เกีย่วของ 

 



 ๒๐๒ 
 
                           ๒๔)  พิจารณาเสนอแนะดานวิชาการและวิศวกรรมจราจรเพื่อการพิจารณาตดัสินใจของ                 
ผูบังคับบัญชา 
                           ๒๕)  ใหขอมูล  ความคิดเห็น  และขอเสนอแนะทางวิชาการ 
                           ๒๖)   ดําเนินการเกีย่วกับงานสราง  ซอม  ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร 
                          ๒๗)  ดําเนินการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาของกองบังคับการตํารวจ
จราจร 
                          ๒๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กองกํากับการ ๕  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนเครื่องกล      
รถที่เกิดอุบัติเหตุ  การตรวจพิสูจนผูขับขี่เสพของมึนเมาและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  การตรวจและ
ควบคุมมลภาวะในหนาที่ตํารวจ  ตลอดจนเสนอแนวทางการปองกันอบุัติเหตุจราจร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการ ๕ 
   ๒) ตรวจพิสูจนเครื่องยนต  เครือ่งกล  อุปกรณและสวนควบของรถตามกฎหมาย
เกี่ยวกับรถและการจราจร 
   ๓) ตรวจพิสูจนเครื่องยนต  อุปกรณและสวนควบของยานพาหนะทีเ่กิดอุบตัิเหตุ                    
และที่เจาหนาที่ตํารวจทองทีส่งใหตรวจ 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานชางเครื่องยนต  ควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  ซอมแซม                       
ยานพาหนะทกุชนิด 
   ๕) ตรวจพิสูจนผูขับขี่ซ่ึงเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนสงตรวจการเสพของมึนเมา
หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
   ๖) เก็บรักษาตวัอยางอันเปนเครื่องพิสูจนความเมา  หรือการเสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทของผูขับขี่ที่ถูกสงมาตรวจ 
   ๗) สนับสนุนการปฏิบัติของหนวยที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการในพื้นที่  
   ๘) ตรวจพิสูจนรถที่กอมลภาวะ 
   ๙) ศึกษา วเิคราะห วิจยั เพื่อเสนอแผนงาน โครงการ และมาตรการปองกนัและ 
ลดมลภาวะ 
   ๑๐) รวบรวมขอมลูและสถิติอุบัติเหตุการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
   ๑๑) ศึกษา วเิคราะหอุบัติเหตใุนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอเท็จจริงและ
แนวทางปองกนั 
   ๑๒) วิเคราะห  วิจยั  เพื่อเสนอแผนงาน โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจร   
ทั้งในระดับปฏิบัติของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  และระดับนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๓) โฆษณา เผยแพร และแนะนาํในการลดและการปองกนัอุบัติเหต ุ

 



 ๒๐๓ 
 
   ๑๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  กองกํากับการ  ๖  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสายตรวจจราจร 
ตามแนวพระราชดําริในโครงการพระราชดําริแกไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการ ๖ 
                              ๒)   การปฏิบัติงานสายตรวจจราจรตามแนวพระราชดําริในโครงการพระราชดําริใน
ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  และถนนเชื่อมตอถนนสายหลักในเขตกรงุเทพมหานคร  
                              ๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สอบสวนการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  การดําเนินการเกีย่วกับการขออนุญาตตาง ๆ 
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  และดําเนินการจัดทํา  พิจารณาขอหารือ  และวนิิจฉัยตีความเกี่ยวกับ 
ขอกฎหมาย กฎ ขอบังคบั คําส่ัง และระเบยีบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
                             ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน   
      ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการขออนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  
และดําเนินการจัดทํา พิจารณาขอหารือ และวินจิฉัยตีความเกีย่วกับขอกฎหมาย กฎ ขอบังคับ คําส่ัง และ
ระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ หรือตามกฎหมายอื่นที่ระบวุาเปนอํานาจหนาที่ 
                            ๓)   ดําเนินการจัดทํารางกฎหมาย กฎ ขอบังคบั คําส่ัง ระเบียบ และประกาศตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจจราจร 
                            ๔)    ดําเนินการสอบสวนการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
                           ๕)   ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ และคําส่ังตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (ค) – (ฎ)  กองบังคบัการตํารวจนครบาล ๑ – ๙  ประกอบดวย 
      (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
         ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
         ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
         ๓)  งานคดีและวินยั 
         ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
          ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
         ๖) งานงบประมาณ 

 



 ๒๐๔ 
 
         ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
          ๘)  งานสวัสดิการ 
         ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                        ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                       ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                        ๑๓)  งานการขาว  
                       ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
ของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
                        ๑๕)  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
                       ๑๖)  งานศูนยรวมขาวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท โทรสาร โทรพิมพ และตดิตอ
ประสานการขาวระหวางกองบังคับการตํารวจนครบาลกบักองบัญชาการตํารวจนครบาล  สถานีตํารวจ
นครบาล  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
                       ๑๗)   งานศูนยควบคุม ส่ังการ ตรวจสอบ รับและสงขอมูล รับแจงเหตุดวน
เหตุราย  เหตุสัญญาณ  และแจงภัยตาง ๆ ใหกับสายตรวจ  รวมทั้งรายงานคดีอาญาตามที่ระเบียบกําหนดให
ผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
                       ๑๘)   งานจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําตัวขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ  รวมตลอดถึงยานพาหนะในสังกัด 
                      ๑๙)   ดําเนินการเกีย่วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการปรับปรุงพัฒนา 
ใหมีความทนัสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                      ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดอีาญา 
                      ๒๑)   เปนศูนยกลางรวบรวมขอมลูตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมของกองบังคับการตํารวจนครบาล  โดยรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคมุ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  และใหบริการแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการ
ตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล  
                      ๒๒)  วางระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล 
และการแกไขขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ของกองบังคับการตํารวจนครบาล 

 



 ๒๐๕ 
 
       ๒๓)   ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูล
ทั้งหมดทางเอกสารและทางเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจัดสงขอมูลและจัดการขอมูลตามระเบียบทีก่าํหนด 
                     ๒๔)   ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ที ่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 
                     ๒๕)   รวบรวมทําบตัรดรรชนีบุคคลพนโทษและกูภัยทองถ่ิน  เพื่อประโยชน 
ในการประสานงานกับสถานีตํารวจนครบาลพื้นที่ในการสอดสองพฤติการณ 
                     ๒๖)   รวบรวมประวตัิและวิธีการประทุษกรรมของคนรายบางประเภทในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล  เพื่อประโยชนในการสืบสวนจับกมุ 
                     ๒๗)  รวบรวมดรรชนีบุคคลอันธพาลที่สถานีตํารวจนครบาลสงมา  โดยแยก 
เก็บไวตามระบบดรรชนี 
                     ๒๘)   รวบรวมภาพถายของคนรายบางประเภทพรอมทั้งดรรชนีไวเพื่อประโยชน
ในการสืบสวนจับกุม 
                     ๒๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
                     ๓๐)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ  
                     ๓๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
               (๒)  กองกํากับการสืบสวนสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิด
อาญาทั้งหลาย  ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย  แบงออกเปน  ๕  ชุดสืบสวน  
  (๓)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน 
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดอาญาทัง้หลาย   
การดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเดก็ หรือการคามนุษย งานคดี ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ของกองบังคับการตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
                            ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน 
                   ๒)   ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญาในความรับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจนครบาล  
                          ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจพิจารณาสํานวนคดีอาญาที่เสนอมายังกองบงัคับการ
ตํารวจนครบาล 
                          ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจนครบาลและสถานีตํารวจนครบาล 

 



 ๒๐๖ 
 
                           ๕)   ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมาย ระเบยีบ และคําส่ังตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
         (๔)  สถานีตํารวจนครบาล  แตละสถานีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑) ดําเนินการในการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี         
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ  และ
บุคคลสําคัญอื่น ๆ ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
   ๒) งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  ตลอดจนดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความรับผิดอาญาทั้งหลายในเขตอํานาจ         
การรับผิดชอบ 
   ๓) งานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอย  การให
ความปลอดภยัแกประชาชน  และการใหบริการชวยเหลือประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
   ๔) งานสงเสริมและสนับสนุนใหทองถ่ินหรือชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตํารวจ        
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญา  รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย         
ของประชาชนตามความเหมาะสมและความตองการของแตละพื้นที ่
   ๕) งานจัดการจราจรในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
   ๖) ใหการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
   ๗) ควบคุม ดูแลรานคาของเกาใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ๘) ควบคุม ดูแล และสอดสองการเรี่ยไรใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๙) เปนเจาหนาทีท่ะเบียนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว 
   ๑๐) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
     ๑๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
     (ฏ)  กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน  ประกอบดวย 
     (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
        ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖) งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 

 



 ๒๐๗ 
 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                     ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั   
                     ๑๔)   งานวิเคราะห ติดตามสถานการณ และบูรณาการดานการขาวอาชญากรรม
                     ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                    ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) กองกํากับการสืบสวน  ๑  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา  การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ  รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพนัตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในความผิดเกีย่วกบัชีวิตและรางกาย  เสรีภาพและชื่อเสียง  ตลอดจนงานปราบปรามผูมีอิทธิพลและ
มือปนรับจาง กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งการกระทําความผิดทีม่ีลักษณะ
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  มอํีานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา  การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ  รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน 

 



 ๒๐๘ 
 
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพนัตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในความผิดเกีย่วกบัทรัพย งานปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ งานปองกันปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ งานปราบปรามการโจรกรรมสินคาทางน้ํา  รวมทั้งการกระทําความผิดที่มีลักษณะคลายคลึง
และที่เกีย่วเนือ่ง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๒ 
   ๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดอาญาที่อยูในอาํนาจหนาที่รับผิดชอบ 
   ๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 
   ๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการสืบสวน  ๓  มอํีานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา  การกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ  รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพล  ที่เกี่ยวพันตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในความผิดเกีย่วกบักฎหมายที่มโีทษทางอาญา (ยกเวนที่อยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการ
สืบสวน ๑ และ ๒)  งานปราบปรามการกระทําผิดเกีย่วกบัอบายมุขตาง ๆ  งานปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา  งานปราบปรามลักลอบตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ  งานปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมทั้งการกระทําความผิดที่มีลักษณะคลายคลึงและที่เกีย่วเนื่อง  โดยปฏบิัติหนาที่
ดังนี้  
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๓ 
   ๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่น 
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดอาญาที่อยูในอาํนาจหนาที่รับผิดชอบ 
   ๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 
   ๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๒๐๙ 
 
  (๕)  กองกํากับการสืบสวน  ๔  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และ
กฎหมายอืน่ทีม่ีโทษทางอาญา  การกระทาํผิดตอความมัน่คงของรัฐ  รวมถึงการกระทําผิดในลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพล ที่เกี่ยวพนัตอเนื่องหลายพื้นที่ ในเขตอํานาจความรับผิดชอบของกองบัญชาการ 
ตํารวจนครบาล ในความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
ความผิดตอความมั่นคงของรัฐ  ความผิดเกีย่วกับการกอการราย  ความผิดเกีย่วกับความสงบสุขของประชาชน  
ความผิดเกีย่วกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน  ตลอดจนการสบืสวนกรณมีีเหตุชุมนุมเรียกรองตาง ๆ  
รวมทั้งการกระทําความผิดทีม่ีลักษณะคลายคลึงและที่เกีย่วเนื่อง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน  ๔ 
   ๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดอาญาที่อยูในอาํนาจหนาที่รับผิดชอบ 
   ๔) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 
   ๕) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖) กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดอาญา  สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกร  หรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่  
ดําเนินการดานกรรมวิธีขาวกรอง  และเปนศูนยรวบรวมขอมูล วิเคราะห และติดตามสถานการณอาชญากรรม 
และความมัน่คงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ  สืบสวนคดีอาญาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
พิเศษ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ
พิเศษ  การเฝาฟง  และการใชเครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาขาว  รวมทั้งเปนศนูยรวบรวมขอมลู
อาชญากรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ 
   ๒) อํานวยการ ศนูยปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (Command And Control 
Operations Center (CCOC)) และประเมนิผล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานสืบสวนรวบรวมขอมูลอาชญากรรม ยาเสพติด ความมั่นคง 
และกิจการพิเศษ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  

 



 ๒๑๐ 
 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรม ยาเสพติด   
ความมั่นคง และกิจการพเิศษ 
   ๕) ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว  รวมทั้งการดําเนนิกรรมวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา  และประสานงานการขาวกบัสวนราชการตาง ๆ 
   ๖) สืบสวนคดีอาญาโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ 
   ๗) งานเฝาฟง  สืบสวนพฤติการณบุคคลและกลุมของอาชญากรรมที่มีลักษณะเปน
องคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที ่
   ๘) งานฐานขอมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๙) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล 
   ๑๐) สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๑)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา  สอบสวนคดี
อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่  ในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน 
   ๒) งานสถิติขอมูลดานการสอบสวน  และการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตช้ันพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทัณฑ  เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาอาชญากรรม
และความมัน่คงของรัฐ 
   ๓) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๔) ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ที่มีลักษณะเปนองคกร
หรือผูมีอิทธิพลและการกระทําผิด 
   ๕) ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    (ฐ)  กองบังคบัการสายตรวจและปฏิบตัิการพิเศษ  ประกอบดวย 
      (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
        ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 

 



 ๒๑๑ 
 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖) งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                    ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                       ๑๓)   งานการขาว               
                       ๑๔)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั   
                      ๑๕)   งานจัดหาอาหารสําเร็จรูปสงใหเจาหนาที่ตาํรวจของกองกํากับการตาง ๆ  
ในกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ  ซ่ึงออกปฏิบัติหนาทีเ่มื่อมีเหตุการณฉุกเฉินนอกเหนือจาก
เหตุการณปกติตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                      ๑๖)   งานศูนยรวมขาวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท โทรสาร โทรพิมพ และตดิตอ
ประสานงานการขาวระหวางกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
                      ๑๗)   งานศูนยควบคุม ส่ังการ ตรวจสอบ รับและสงขอมูล รับแจงเหตุดวนเหตุราย  
เหตุสัญญาณ และแจงภยัตาง ๆ ใหกับสายตรวจของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ  รวมทั้ง
รายงานคดีอาญาใหผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกีย่วของทราบตามระเบียบทีก่าํหนด 
                     ๑๘)   งานจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําตัวขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ  รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ 
                      ๑๙)   ถายรูปเหตุการณพิเศษตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ 
                      ๒๐)   ถายรูปและจัดทําภาพยนตรเกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่ที่เหน็วาเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติราชการของตํารวจและประชาชน  และเพือ่การโฆษณาเผยแพรชุดปฏบิัติการทางจิตวิทยา   
                     ๒๑)   ถายรูปเพื่อจัดทําประวัติคนราย  รวบรวมและจัดทําแจกจายภาพถายคนรายสําคัญ
ที่ยังจับกุมตวัไมไดและจับกมุตัวไดแลวไปยังหนวยอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 



 ๒๑๒ 
 
                    ๒๒)   อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการถายภาพ  
หรือวีดิทัศน ภาพนิ่ง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานภาพถาย  รวมตลอดถึงการลาง อัด ขยายภาพ 
                    ๒๓)  รวบรวม เก็บรักษาภาพถาย วดีิทัศน ภาพนิ่ง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคดหีรือ
เหตุการณสําคัญไวเปนหลักฐานและขอมลูในการตรวจสอบ 
                    ๒๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการปรับปรุงพัฒนาใหมีความ          
ทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                    ๒๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดอีาญา 
                     ๒๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                     ๒๗)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                     ๒๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย      
  (๒)   กองกํากับการสุนัขและมาตํารวจ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแล  
และจัดกําลังชดุสุนัขตํารวจออกปฏิบัติการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สนับสนุนตํารวจทองที่ 
ในเขตพืน้ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือหนวยงานอื่นที่รองขอเพื่อทําการพิสูจนกล่ินหรือสะกดรอย  
ฝกอบรมเกี่ยวกับกิจการของสุนัข ดําเนินการดูแล บํารุง เล้ียง รักษาสุนขัตํารวจ  พรอมทั้งจัดตํารวจมา 
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองคพระมหากษตัริย พระราชนิี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค ในการเสด็จพระราชดําเนินในเขตพื้นที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย โดยจดัสายตรวจตํารวจมา
สนับสนุนตํารวจทองที่เปนกองเกียรตยิศในงานพิธีสําคัญ ๆ  ฝกอบรมเกี่ยวกับกิจการตํารวจมา  ดําเนินการ
ดูแล บํารุง เล้ียง รักษามา  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี้  
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สุนัขและมาตํารวจ  
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานคดีและวนิัย 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ                            
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานสวัสดิการ 
   ๗) จัดทําหลักสูตรการฝกสุนัขและผูควบคุมสุนัขของทางราชการ 
   ๘) ดําเนินการใหมีเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเลี้ยง ฝกสุนัขและใชมาตามหลักสูตร  
และเปนเจาหนาที่เก็บรักษา 
 

 



 ๒๑๓ 
 
   ๙) ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกสุนัขและมาใหเหมาะสมกบัการฝกตามภารกิจ 
ที่ตองการ  และตรวจสอบสมรรถภาพในการทํางานของสุนัขและมา 
   ๑๐) ดําเนินการควบคุมสถานที่ฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เกี่ยวกับหลักสูตรผูควบคุมสุนัข  ฝกอบรมสุนัขของทางราชการตามหลกัสูตร  และหลักสูตรการขี่มา  และ 
ฝกมาของทางราชการ  ตลอดจนจดัทําประวัตกิารฝกและความสามารถของสุนัขและมา 
   ๑๑) ฝกอบรมขาราชการตํารวจพรอมสุนัขและมา  เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามภารกิจ
ในลักษณะประจํา 
   ๑๒) ออกตรวจและชวยเหลือตํารวจทองที่เพื่อการปองกันอาชญากรรม  กอวนิาศกรรม          
กอการราย  และการใชสุนัขติดตามคนหาคนราย 
   ๑๓) สนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานอื่น ๆ ในการใชสุนัขติดตามคนรายตามที่ไดรับ
การรองขอหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ 
   ๑๔) เปนเจาหนาทีค่วบคุม ดูแล บํารุง เล้ียง รักษา และใหอาหารสุนัขและมา  ตลอดจน
จัดหาสุนัขและมาไวใชในราชการ 
   ๑๕) สนับสนุนและชวยเหลือตํารวจทองที่ในการใชสุนัขดมกลิ่นพิสูจนของกลาง 
   ๑๖) สนับสนุนและชวยเหลือตํารวจทองที่ในการใชสุนัขดมกลิ่นคนหาวัตถุระเบิดหรือ         
ยาเสพติดใหโทษ 
   ๑๗) สนับสนุนและชวยเหลืองานอื่น ๆ ในการใชสุนัขพิสูจนกล่ินของกลาง  คนหา
วัตถุระเบิดและยาเสพตดิใหโทษตามที่ไดรับการรองขอหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ 
   ๑๘) ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกมาและการขี่มาในหนาที่ราชการ  และจัดทํา
แผนการฝกมาตามหลักสูตร 
   ๑๙) จัดกําลังตํารวจพรอมมาเปนกองเกียรตยิศถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย                   
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ  
และผูแทนพระองค  กรณีเสด็จพระราชดาํเนินในพิธีตาง ๆ  
   ๒๐) เปนกองเกียรตยิศมาในงานพธีิสําคัญของประเทศ 
   ๒๑) สนับสนุนและเสริมกําลังใหกับตํารวจทองที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  รวมทั้ง
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในรูปสายตรวจตาํรวจมา 
   ๒๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    
  (๓)  กองกํากับการศูนยรวมขาว  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรับแจงเหตุ อํานวยการ 
ควบคุม และปฏิบัติการดานสื่อสาร โดยเปนศูนยรวมขาวการสื่อสารของกองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ  และกองบัญชาการตํารวจนครบาล  อํานวยการ ควบคุม ส่ังการการปฏิบัติงานของสายตรวจ
ยานพาหนะ  เก็บรวบรวมสถิติขอมูลสถิติอาชญากรรม ขอมูลทองถ่ิน และขอมูลอ่ืน  เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของตํารวจทองทีแ่ละการรายงานเหตกุารณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ 

 



 ๒๑๔ 
 
เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เครือ่งมือส่ือสาร และอุปกรณเครือขายที่เกี่ยวของ  แบงออกเปน ๓ งาน 
และ ๔ ชุดปฏิบัติการ  
   ๑) งานอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
    ๑.๑) งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกองกํากับการศูนยรวมขาว 
    ๑.๒) งานกําลังพล คดีวินยั และสวัสดิการ 
    ๑.๓) งานเกีย่วกับพสัดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร และอาคาร
สถานที่ 
    ๑.๔) งานเกีย่วกับแผนงาน โครงการ และการฝกอบรม 
    ๑.๕) งานเกีย่วกับงบประมาณและการเงิน 
    ๑.๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑.๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   ๒) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
    ๒.๑) เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยเทคโนโลยีของระบบ 
รับแจงเหตุ  เพือ่ใชสนับสนุนการจัดการดานปองกันปราบปรามอาชญากรรมของกองกํากับการศูนยรวมขาว 
โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน  
การควบคุม และการประเมนิผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่  รับแจงเหตุและส่ังการเหตุ  ตลอดจน 
รถสายตรวจ  และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล  
    ๒.๒) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล  โดยกําหนดระเบยีบ ขอบังคับ  
การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และการตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทั้งภายใน 
ศูนยรับแจงเหตุและลูกขายของสถานีเครือขาย  ตามระเบยีบวาดวยการรักษาความปลอดภัย 
    ๒.๓) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟแวรที่ใชในการจัดการเกบ็ขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
    ๒.๔) ระบบขอมูลที่จะตองรับผิดชอบ ไดแก 
     ๒.๔.๑) ระบบฐานขอมูลรับแจงเหตซ่ึุงประกอบดวยระบบยอยท่ีสําคัญ 
ไดแก 
      - ระบบฐานขอมูลรับแจงเหตแุละบันทึกเหตุ 
       - ระบบฐานขอมูลบอกตําแหนงรถสายตรวจ 
       - ระบบฐานขอมูลจัดการเหต ุ
       - ระบบรายงานขอมูลเชิงสถิติ 
       - ระบบฐานขอมูลเตรียมการสถานที่ 
 

 



 ๒๑๕ 
 
     ๒.๔.๒) ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมซึ่งประกอบดวยระบบยอย 
ที่สําคัญ  ไดแก 
      - ระบบฐานขอมูลทรัพยที่ถูกประทุษราย 
      - ระบบฐานขอมูลยาเสพติด 
      - ระบบฐานขอมูลประกาศสืบจับ 
      - ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากร 
      - ระบบฐานขอมูลประวัติการกระทําผิด 
      - ระบบฐานขอมูลบุคคลพนโทษ 
      - ระบบฐานขอมูลภาพถาย 
     ๒.๔.๓) ระบบฐานขอมูลทองถ่ิน  ไดแก 
      - ระบบฐานขอมูลบุคคลทั่วไป 
      - ระบบฐานขอมูลผูมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
      - ระบบฐานขอมูลสถานที่ 
      - ขอมูลอ่ืนที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
    ๒.๕) รวบรวมขอมลูและรูปพรรณคนหาย พลัดหลง และคนตายไมทราบชือ่                       
จากสถานีตํารวจนครบาล  แลวประกาศหาตัวญาติพี่นองโดยประสานกบักองทะเบยีนประวัติอาชญากร 
อยางใกลชิด 
    ๒.๖) รวบรวมทําบตัรดรรชนีบุคคลพนโทษและกูภัยทองถ่ิน  เพื่อประโยชน 
ในการประสานงานกับสถานีตํารวจนครบาลทองที่ในการสอดสองพฤติการณ 
    ๒.๗) รวบรวมทําบตัรดรรชนีบุคคลอันธพาลที่สถานีตํารวจนครบาลสงมา 
โดยแยกเก็บไวตามระบบดรรชนี 
    ๒.๘) รวบรวมประวตัิและวิธีการประทุษกรรมของคนรายบางประเภทในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพื่อประโยชนในการสืบสวนจบักุม 
    ๒.๙) รวบรวมภาพถายของคนรายบางประเภท  พรอมทั้งทําดรรชนีไวเพื่อ
ประโยชนในการจับกุม 
    ๒.๑๐) ประสานงานกบักองทะเบยีนประวัติอาชญากร  และศูนยพิสูจนหลักฐาน 
๑ – ๑๐  ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
    ๒.๑๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการสบืจับและการสืบสวนติดตามพฤติการณของ
บุคคลในการกระทําผิด 
    ๒.๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 
 

 



 ๒๑๖ 
 
                           ๓)  งานเทคนิคและพัฒนาระบบ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
                                  ๓.๑)  พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนย  คือ 
     ๓.๑.๑)  ฮารดแวร ( Hardware )  ไดแก  ระบบคอมพิวเตอรหลัก 
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายทองถ่ินประจําสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
                                           ๓.๑.๒)  ซอฟตแวร (Software)  ไดแก  งานปรับแตงโปรแกรมของ
ระบบคอมพิวเตอรทุกระบบที่เกี่ยวของ 
                                ๓.๒)  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสาร  และ
โทรคมนาคมของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
                                ๓.๓)  ปรับปรุงและซอมเครื่องมือส่ือสารประเภทวิทยุรับ – สง วิทยุโทรทัศน 
และเครื่องมือส่ือสารประเภทอื่น ๆ ของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ  
                                ๓.๔)  ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท  ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายใน
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
                                ๓.๕)  ติดตั้งเครื่องมือส่ือสารประเภทรับ – สงวทิยุ  และวิทยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ตาง ๆ 
                                ๓.๖)  อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร 
                                ๓.๗)  พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจดัหา 
คล่ืนความถี่ของเครื่องมือส่ือสารในกองบงัคับการสายตรวจและปฏิบตัิการพิเศษ 
                                ๓.๘)  ประสานงานกบักองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมดแูลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซ่ึงประจํากองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ  และรายงานใหผูบังคับบญัชาทราบ  และดําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของตอไป 
     ๓.๙)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
   ๔) – ๗)   ชุดปฏิบตัิการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้   
          ๔.๑) – ๗.๑)  งานศูนยรวมขาวสาร ศูนยการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ โทรศพัท 
โทรสาร โทรพิมพ และตดิตอประสานการขาวระหวางกองบัญชาการตํารวจนครบาลกับหนวยราชการอื่น ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  และระหวางกองบังคับการหรือสถานีตํารวจ 
        ๔.๒) – ๗.๒)  เปนศูนยรับแจงเหตุดวนเหตรุายทางโทรศัพทของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  รวมทั้งบริการประชาชนเกี่ยวกับการสอบถามทางโทรศัพท 
              ๔.๓) – ๗.๓) เปนศูนยรับแจงเหตุสัญญาณแจงภยัตาง ๆ จากสถานีติดตัง้
สัญญาณแจงภยั  แลวดําเนนิการไปตามระเบียบที่กําหนด 
              ๔.๔) – ๗.๔)  เปนศูนยควบคุม ส่ังการ และประสานการปฏิบัติของ 
สายตรวจตาง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

 



 ๒๑๗ 
 
             ๔.๕) – ๗.๕) รายงานคดีอาญาบางประเภทตามระเบียบที่กําหนด  หรือ
รายงานเหตุพิเศษ  หรือเหตทุี่ควรรายงาน ใหผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
             ๔.๖) – ๗.๖)  เปนศูนยตรวจสอบและใหขอมูลกับตํารวจสายตรวจเกี่ยวกับ
คดีอาชญากรรม รถหาย รถเกี่ยวของกับคดี คนหาย พลัดหลง บุคคลตามหมายจับเบือ้งตน หรือขอมูลอ่ืน ๆ  
เพื่อเสริมประสิทธิภาพใหกบัตํารวจสายตรวจ 
             ๔.๗) – ๗.๗) เปนศูนยติดตอส่ือสารเรียกติดตามตัวทางวิทย ุ
            ๔.๘) – ๗.๘)  เปนเจาหนาทีห่ลักในการจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขาน
ประจําตัวขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ  รวมตลอดถึงยานพาหนะ 
ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล  เพื่อใชติดตอส่ือสารทางวิทย ุ
                              ๔.๙) – ๗.๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
  (๔)  กองกํากับการสายตรวจ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการ  
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบรอย โดยการจัด             
สายตรวจออกตรวจ  รวมทั้งสืบสวนหาขาวเกีย่วกับแหลงอาชญากรรม  คดีบางประการตามคําส่ัง  และขาว 
ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว  พฤติกรรมทางดานการกอความไมสงบภายใน  สนับสนุนในดานการใชอาวุธและ
อุปกรณพิเศษในการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลและเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจจะพิจารณาสั่งการ  ดูแลและบํารุงซอมแซม
ยานพาหนะในสังกัดกองกํากับการสายตรวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สายตรวจ  
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสด ุ
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานยทุธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
   ๗) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานอาวุธและอุปกรณพิเศษ 
   ๘) ดําเนินการเกีย่วกับงานตรวจซอมอาวุธและบํารุงยานพาหนะ 
   ๙) จัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจพรอมยานพาหนะ  รวมทั้งอาวธุและอุปกรณพิเศษ 
ออกตรวจตรา ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๑๐) สนับสนุนและใหความชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที ่ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกบัความผิดอาญาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

 



 ๒๑๘ 
 
   ๑๑) รวบรวมพยานหลักฐานในกรณีไมมีพนกังานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล
ทองที่ที่เกิดเหตุอยู ณ ทีน่ั้น  โดยใหมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานเกีย่วกับความผิดอาญาในขั้นตนไดเทาที่
เห็นวาจําเปนแกคดี  แลวนําสงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทองที่ที่รับผิดชอบโดยตรง  เพื่อ
ดําเนินการทางคดีตอไป 
   ๑๒) รับแจงเหตหุรือดําเนินการตามที่ไดรับคําส่ังประสานงานการปฏิบัติจาก                
กองกับการศูนยรวมขาว  กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๓) ใหบริการกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามที่ไดรับการรองขอหรือไดรับ
คําส่ังการจากผูบังคับบัญชาภายในขอบเขตอํานาจใหกระทําได 
   ๑๔) วางระเบยีบ  ขอบังคับ  ตรวจซอมและบํารุงยานพาหนะ  ตลอดจนเครื่องยนต
กลไกอันเกี่ยวกับยานพาหนะที่อยูในสังกดักองกํากับการสายตรวจ  ใหอยูในสภาพที่ใชการไดด ี
   ๑๕) จัดทําและเก็บรักษาเครื่องมอืเครื่องใชในการตรวจซอมและบํารุงยานพาหนะ 
ใหอยูในสภาพเรียบรอย   
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการตอตานการกอการราย  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล  ตอตานการกอการรายในเมือง  การอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลและสถานที่สําคัญ  การชวยเหลือผูประสบภัย  การฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนปองกันและปราบปรามการกระทําของกลุมชนอันจะเปนเหต ุ
ที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและสนับสนุนกําลังตํารวจทองที่ในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม  งานปองกันการกอวินาศกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมถึงตางจังหวัด 
เมื่อไดรับการรองขอ  โดยไดรับคําส่ังอนุมัติจากผูบังคบับัญชา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
ตอตานการกอการราย  
   ๒) งานตอตานการกอการรายสากล 
   ๓) ตอตานและปราบปรามการกอการรายในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดในเขตพืน้ที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาล  โดยปฏิบัติทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
   ๔) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สําคัญ 
   ๕) งานกูชีพและภัยตาง ๆ 
   ๖) รวบรวมขอมลูขาวสารและปฏิบัติการดานการขาวที่เกีย่วกับการกอการราย 
   ๗) สนับสนุนการเปนวิทยากรและการฝกอบรมใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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   ๘) งานคนหา เกบ็กู พิสูจนทราบ ทําใหปลอดภัย ซ่ึงวตัถุระเบิดในสถานทีส่งสัยวา 
จะมีหรือไดรับแจง  งานตรวจสถานที่เกดิเหตุในกรณีทีม่ีเหตุเกดิระเบดิขึ้น  งานปองกันการกอวินาศกรรม 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมถึงตางจังหวัด 
   ๙) สนับสนุนกําลังพลเขารวมการฝกกับศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
ตามวงรอบประจําป 
   ๑๐) ปฏิบัติภารกิจรวมกับศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลเมื่อมีเหตุการณ       
กอการรายสากล 
                             ๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖) กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนหา  เก็บกู 
พิสูจนทราบ ทําใหปลอดภยั ซ่ึงวัตถุระเบดิในสถานที่สงสัยวาจะมีหรือไดรับแจง งานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดระเบิดขึน้  งานปองกนัการกอวินาศกรรม  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกลุมงาน 
เก็บกูวัตถุระเบิด  
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานการเงนิและพัสดุ                            
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
   ๗) ตรวจ  คนหา  พิสูจนทราบ  เก็บกู  เคล่ือนยาย  ขนยาย  ทาํใหปลอดภยัเกี่ยวกับ     
เครื่องกระสุน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง  ในสถานที่ซ่ึงไดรับแจงวา 
    ๗.๑)  มีเหตุขูวางระเบิด 
    ๗.๒)  มีเหตุวางระเบดิ 
    ๗.๓)  มีเหตุพบวัตถุตองสงสัย 
    ๗.๔)  มีเหตุพบวัตถุระเบิด 
   ๘) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในสถานที่ซ่ึงไดรับแจงวามีเหตุเกดิระเบิดขึ้น 
   ๙) งานรวมปองกนัการกอวินาศกรรมและการกอการรายในเมืองดวยวัตถุระเบิด 
   ๑๐) งานตรวจสถานที่ ถวายความปลอดภัย และรักษาใหความปลอดภัยแกบุคคล
สําคัญ ตลอดจนงานพิธี ทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ไป 
   ๑๑) งานถายรูป  ลาง  อัด  ขยายภาพเกี่ยวกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด 
   ๑๒) งานสนับสนุนการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเกบ็กูวัตถุระเบดิ 

 



 ๒๒๐ 
 
   ๑๓) งานจัดวิทยากร จัดทําคูมือ ใหคําแนะนําการรักษาความปลอดภัยและการปองกัน
อันตรายจากวตัถุระเบิดทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ไป 
   ๑๔) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด 
   ๑๕) ตรวจพิสูจนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดวาเปนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด 
ตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน  เครื่องกระสุน วัตถุระเบดิ  ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนหรือไม  
เปนชนิดใด  จาํพวกใด  นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตใดไดหรือไม  อยูในสภาพใชการไดหรือไม 
สามารถทําอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินไดมากนอยเพยีงใด 
   ๑๖) งานเก็บรักษา รับฝากเครื่องกระสุนและวตัถุระเบิดที่สงมาตรวจพิสูจน 
   ๑๗) งานทําลายเครือ่งกระสุนและวัตถุระเบิดตามคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งใหทาํลาย 
   ๑๘) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบดิ 
   ๑๙) งานแยกประเภทของกลาง 
   ๒๐) งานลําเลียง ขนยายของกลาง 
   ๒๑) งานบัญชีคุมเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดของกลาง 
   ๒๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  กลุมงานสตัวแพทยและสัตวบาล  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล บํารุง
เล้ียง รักษามาและสุนัข  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑) งานดานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทัง้จัดทําสถิติงานเขา – ออกของ                      
กลุมงานสัตวแพทยและสัตวบาล  
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ                            
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
   ๗) ตรวจวนิิจฉยั  วิจัยโรคที่เกี่ยวกับมาและสุนัข  พรอมทั้งใหการรักษา 
   ๘) ดูแล บํารุง เล้ียง รักษาพยาบาลมาและสุนัขใหมีสุขภาพสมบูรณและปองกัน
โรคติดตอ 
   ๙) วินิจฉยั วเิคราะห จดัหาอาหาร รวมทั้งเวชภัณฑที่มีประโยชนและคุณคาแกมา 
และสุนัข 
   ๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฑ)  กองบังคบัการอารักขาและควบคุมฝงูชน  ประกอบดวย 
                 (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
        ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 

 



 ๒๒๑ 
 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖) งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                     ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                       ๑๓)  งานการขาว 
                ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั   
                       ๑๕)  งานการฝกและจัดหลักสูตรการฝกยุทธวิธีตํารวจและหลกัสูตรพิเศษตาง ๆ  
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจในกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน และ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
                        ๑๖)   งานจัดหาอาหารสําเร็จรูปสงใหเจาหนาที่ตาํรวจของกองกํากับการตาง ๆ ใน                       
กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  ซ่ึงออกปฏิบัติหนาที่เมื่อมีเหตุการณฉุกเฉนินอกเหนือจากเหตุการณ
ปกติตามที่กระทรวงการคลงักําหนด 
                       ๑๗)   งานศูนยรวมขาวสารทั้งทางวิทยุ โทรศัพท โทรสาร โทรพิมพ และตดิตอ
ประสานงานการขาวระหวางกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกบักองบัญชาการตํารวจนครบาล 
รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
                      ๑๘)   งานศูนยควบคุม  ส่ังการ  ตรวจสอบ  รับและสงขอมูล  รับแจงเหตุดวนเหตุราย 
เหตุสัญญาณ และแจงภยัตาง ๆ ใหกับสายตรวจของกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  รวมทั้งรายงาน
คดีอาญาใหผูบังคับบัญชาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบตามระเบยีบที่กําหนด 
                       ๑๙)   งานจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําตัวขาราชการตํารวจ 
ช้ันสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัติการ  รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ 
                      ๒๐)   ถายรูปเหตุการณพิเศษตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ 
 

 



 ๒๒๒ 
 
                      ๒๑)  ถายรูปและจัดทําภาพยนตรเกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่ที่เหน็วาเปนประโยชน 
ตอการปฏิบัติราชการของตํารวจและประชาชน  และเพือ่การโฆษณาเผยแพรชุดปฏบิัติการทางจิตวิทยา   
               ๒๒)  ถายรูปเพื่อจัดทําประวัติคนราย  รวบรวมและจัดทําแจกจายภาพถายคนรายสําคัญ
ที่ยังจับกุมตวัไมไดและจับกมุตัวไดแลวไปยังหนวยอ่ืนที่เกี่ยวของ 
               ๒๓)  อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการถายภาพ
หรือวีดิทัศน ภาพนิ่ง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานภาพถาย  รวมตลอดถึงการลาง  อัด  ขยายภาพ 
            ๒๔)  รวบรวม  เก็บรักษาภาพถาย  วีดิทัศน  ภาพนิ่ง  หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคด ี
หรือเหตุการณสําคัญไวเปนหลักฐานและขอมูลในการตรวจสอบ 
                     ๒๕)  ดําเนินการเกีย่วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยการปรับปรุงพัฒนาใหม ี
ความทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                    ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งงานสืบสวนสอบสวนคดอีาญา  
                    ๒๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                   ๒๘)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                   ๒๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
              (๒)  กองกํากับการอารักขา ๑   มอํีานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค   
พระบรมวงศานุวงศ   โดยจดักําลังตํารวจถวายความปลอดภัย ณ เขตพระราชฐานและที่ประทับ ภายในเขต
พื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออกของกองกาํกับการ
อารักขา ๑  
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ                            
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
   ๗) เปนกองรักษาการณ  รักษาความสงบเรียบรอยรอบเขตพระราชฐาน   
ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการแทนพระองค   
พระบรมวงศานุวงศ ขณะประทับอยูในเขตพระราชฐาน 

 



 ๒๒๓ 
 
   ๘) ดําเนินการเกีย่วกับการบรรเลงเพลงในแถวรับเสด็จฯ และนําแถวเจาหนาที่รักษา             
ความปลอดภยั 
   ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการอารักขา  ๒  มอํีานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ โดยจัดกําลังตํารวจถวายความปลอดภยั  
ขณะประทับ ณ พระราชฐานหรืออาคารที่จัดถวายเปนทีป่ระทับชั่วคราว  รักษาความปลอดภัยในขบวนเสดจ็
พระราชดําเนนิโดยรถยนต  รักษาความปลอดภัยบุคคลสาํคัญและบุคคลสําคัญแหงรัฐตางประเทศ ภายในเขต
พื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลและเขตพื้นที่อ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งการ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทาํสถิติงานเขา – ออกของกองกาํกับการ
อารักขา ๒  
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ                            
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
   ๗) จัดกําลังตํารวจอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสาํคัญแหงรัฐตางประเทศ                    
ขณะพํานักหรือประกอบกรณียกิจ ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๘) จัดกําลังตํารวจพรอมรถยนตและรถจักรยานยนตนําขบวน แซงขบวน และตาม
ขบวนเสด็จพระราชดําเนนิ  เพื่อถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  กรณีเสด็จ 
พระราชดําเนนิโดยรถยนตในเขตพื้นทีก่องบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๙) จัดกําลังตํารวจพรอมรถยนตและรถจักรยานยนตนําขบวน แซงขบวน  และตาม
ขบวนเพื่ออารักขาและรักษาความปลอดภยันายกรัฐมนตรี  บุคคลสําคัญแหงรัฐตางประเทศ  กรณเีดินทาง 
โดยรถยนตในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
   ๑๐) จัดกําลังตํารวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองคพระมหากษตัริย           
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ 
พระราชอาคันตุกะ บริเวณทีป่ระทับกรณีเสด็จพระราชดาํเนินทรงประกอบพระราชกรณียกจิในเขตพื้นที่
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 
 

 



 ๒๒๔ 
 
   ๑๑) จัดกําลังรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
   ๑๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
                   (๔) – (๕)   กองกํากับการควบคุมฝงูชน  ๑ – ๒  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปองกันและควบคุมการกอการจลาจล  การกระทําของกลุมชนอันจะเปนเหตุที่จะกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอย  สนบัสนุนงานรักษาความมั่นคงและกิจการพิเศษ  ตลอดจนสนับสนุนและเสริมกําลังใหกับตํารวจ
ทองที่เพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
    ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการควบคุมฝูงชน 
    ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
    ๓) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
    ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสด ุ
    ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานยทุธศาสตรและแผนงาน 
    ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
    ๗) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการปฏิบัติงานของกองกาํกับการ 
    ๘) กําหนดหลักสตูรและวิธีการฝกอบรม  กําหนดคณุสมบัติของขาราชการ
ตํารวจที่เขาฝกอบรมและจัดการฝกอบรม 
    ๙) ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติงานและการจัดฝกอบรม  รวมทั้งการจดัเก็บ  
รวบรวมขอมลูและจัดทําสถิติ 
    ๑๐) เบิกจาย ควบคมุ ดูแล รักษา และซอมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณและ
ยานพาหนะ 
    ๑๑) ปองกันและควบคุมการกอจลาจล  การกระทําของกลุมชนอันจะเปนเหตุ 
ที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่กองบญัชาการตํารวจนครบาล 
    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  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สวัสดิภาพเด็กและสตรี 
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับดานคดีและวินยั 
   ๔) ดาํเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงิน และพัสด ุ
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
   ๗) ดําเนินการเกีย่วกับงานสถิตแิละประวัติของเด็ก เยาวชน และสตรีที่กระทําผิด 
                                ๘)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  งานสืบสวนตรวจตราและควบคุม  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑) ตรวจตรา จับกุมเด็ก เยาวชน และสตรีผูกระทําผิดกฎหมาย 
   ๒) สืบสวน สอดสอง และควบคุมความประพฤติของเด็ก เยาวชน และสตรี  
ผูกระทําผิดกฎหมาย 
   ๓) ควบคุม ตรวจตราสิ่งที่เปนภยัตอสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และสตรี 
   ๔) การดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยการคาหญิง และเดก็ หรือการคามนุษย 
   ๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  งานกิจกรรมเดก็ เยาวชน และสตรี  มีหนาที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี้ 
                                 ๑)   การทัศนศึกษาและการสโมสรสําหรับเด็ก เยาวชน และสตรี 
                                 ๒)  ปฏิบัติงานตํารวจชุมชนสัมพนัธและเยาวชนสัมพันธ  
     ๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  งานสงเคราะหและคุมครอง  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
                                ๑)  ใหการสงเคราะหเด็ก เยาวชน และสตรี โดยทําหนาที่ประสานกับหนวยงานที่มี
หนาที่เกีย่วของกับเด็ก เยาวชน และสตรี ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
                               ๒)  ติดตอ พบปะ ใหคําแนะนํากบัสตรี  รวมทั้งผูปกครอง บิดา มารดาของเด็ก 
นักเรียนและเยาวชนที่มีปญหาดานความประพฤติเพื่อหาแนวทางแกไข 
                               ๓)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบุคคลเรรอนและขอทาน 
   ๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 



 ๒๒๖ 
 
 (ณ)   ศูนยฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานบริการการศึกษาและ
ฝกอบรม  ดําเนินการเกี่ยวกบังานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  และ
ดําเนินการเกีย่วกับงานสรรหาบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงและการสอบเพือ่บรรจุเขารับราชการ  โดยปฏิบัติหนาที่  
ดังนี ้
  ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของศูนยฝกอบรม 
  ๒)  ผลิตเอกสารและตําราของสวนวิชาการและหลักสูตรตาง ๆ 
  ๓)  ประสานงานกบัอาจารย วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๔)  ปรับปรุงเอกสารและตําราใหทันสมัยอยูเสมอ 
  ๕)  รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและตํารา 
  ๖)  จัดระบบการเก็บรักษาควบคุม ดูแลหนังสือเอกสารใหบริการแกผูใชหองสมุด 
  ๗)  จัดหาหนังสือที่มีคุณคาและเหมาะสม  รวมทั้งงานอันเกีย่วกับหองสมดุ 
  ๘)  กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเหมาะสมและเพียงพอ 
  ๙)  ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา 
  ๑๐)  อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณการศึกษาใหกับอาจารยหรือวิทยากร 
  ๑๑)  จัดเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ 
  ๑๒)  วางแผนและเตรียมการในการฝกของหลักสูตรตาง ๆ 
  ๑๓)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการตํารวจและ 
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
  ๑๔)  รวบรวมเอกสาร จัดทําและพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก 
  ๑๕)  จัดเตรียมวัสดอุุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนและการฝก 
  ๑๖)  ฝกสอน กํากับ ดูแล และตดิตามผลการฝกสอน 
  ๑๗)  สรุปรายงานผลการฝกสอน ปญหาและอุปสรรค  ตลอดจนขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการฝก 
  ๑๘)  ปกครอง ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขาอบรมในการประพฤติตน การวางตน  
การแกไขปญหาขัดของ  ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
  ๑๙)  คัดเลือกผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน 
  ๒๐)  วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม  ประสานหนวยทีเ่กี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู 
  ๒๑)  รวบรวมแผนการฝก ความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ 
  ๒๒)  จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษาทีก่ําหนด 
  ๒๓)  จัดทําตารางสอนและปฏิบัตกิารศึกษา 

 



 ๒๒๗ 
 
  ๒๔)  วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๒๕)  ติดตามและประเมินผลผูผานการอบรมที่ไปปฏิบัติหนาทีเ่พื่อปรับปรุงนโยบายการศกึษา
ใหเหมาะสม 
  ๒๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๒๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 



 ๒๒๘ 

ขอ ๓ – ๑๑ ตํารวจภูธรภาค  ๑ – ๙  แบงเปนดังตอไปนี ้
             (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ          
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  และงานสรรหา ของตํารวจภูธรภาค 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ   
ฝายอํานวยการ  ๑  และกองบังคับการอํานวยการ  และตาํรวจภูธรภาค 
                            ๒)   เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือตํารวจ 
ภูธรภาค จัดใหมีการประชมุขึ้น  เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการของ 
การประชุม 
          ๓)   รวบรวม จดัเกบ็รักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง               
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
                               ๔)   จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและตํารวจภธูรภาค  
                               ๕)   ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของตํารวจภูธรภาคใหเปนไปตามระเบยีบ 
ที่วางไว 
                               ๖)   จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ  
          ๗)   เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับคุคล เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของตํารวจภูธรภาค  ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ 
สรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ 
                               ๘)   จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล      
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค  เพือ่ใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
                              ๙)   จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงาน 
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค  ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                            ๑๐)   จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของตํารวจภูธรภาค 
                            ๑๑)   จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และ
ลูกจาง  ตลอดจนการจดัทําทะเบียนพลที่มอียูจริง 
                           ๑๒)   ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ   
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ใหถูกตองตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ 
การขอแปลงอัตรา 

 



 ๒๒๙ 

                            ๑๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  
และลูกจางในสังกัดตํารวจภธูรภาค 
                           ๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการ 
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
                           ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ                          
                  ๑๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคสาํรอง
ราชการ 
                           ๑๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจาก
ราชการที่ไมเกีย่วกับความผิดทางวินยั 
                           ๑๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
                           ๑๙)   ดําเนินการประสานงานกับภาคเอกชน หรือหนวยราชการอื่น  กรณีใหตํารวจ
ไปรักษาการณ 
          ๒๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
                           ๒๑)   ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มคาจาง   
การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ  การขอเลื่อนยศ  และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดง
เกียรติคุณตาง ๆ 
                          ๒๒)   ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาคประจําเดือน 
                          ๒๓)   รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ           
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม 
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
                          ๒๔)   จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟม
ประวัติขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดี
ความชอบพิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิม่เติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่กีย่วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบงัคับการอํานวยการ   
ตํารวจภูธรภาค และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
                          ๒๕)   จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ  
และบัตรประจาํตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด 
ตํารวจภูธรภาค 
 
 

 



 ๒๓๐ 

                           ๒๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญและการขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ  
                          ๒๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การออกประทวนยศ            
และการเรียกคนื 
                           ๒๘)   ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม                 
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
                           ๒๙)   จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว             
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
                           ๓๐)   จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา 
ไดแก  การจัดหาทุนการศึกษา  และจดัสถานศึกษา  เปนตน 
                           ๓๑)   จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
                          ๓๒)   เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการสมคัรเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
                          ๓๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ                   
ทุกหนวยงานในสังกัด 
                          ๓๔)   จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดั
สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
                          ๓๕)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
                          ๓๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สอบสวน 
                          ๓๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผีลการปฏิบัติงาน
ดีเดน 
                     ๓๘)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั      
             ๓๙)  งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให 
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ      

 



 ๒๓๑ 

   ๔๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                          ๔๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายอํานวยการ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงานสถิติ
ขอมูลของตํารวจภูธรภาค  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
           ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๒ 
   ๒)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  การขาวกรอง
ทางการสื่อสาร  และการรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ 
   ๓)   จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม   
ดานความมัน่คง  ดานกิจการพิเศษ  และดานอื่น ๆ  เพื่อรายงานใหกับตํารวจภูธรภาคและสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทราบ    
   ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานดานการขาว  การตรวจสอบขาวและการวเิคราะหขาว
ในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   ๕)   จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญเพื่อใชในการตรวจสอบและประโยชน 
ในการปฏิบัติงานทางราชการ 
   ๖)  งานศูนยปฏิบตัิการตํารวจภธูรภาค 
                               ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภธูรภาค  เพื่อวิเคราะหและตดิตามสถานการณอาชญากรรมทุกประเภท 
                                      ๘)   ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว  รวมทั้งการดําเนนิกรรมวิธีตอขาว 
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  และงานประสานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ 
                               ๙)   จัดทําทะเบยีนประวัติของแหลงขาว  จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ  
         ๑๐)   วิเคราะหสถานการณและส่ิงบอกเหตุ  เพือ่พิสูจนทราบแนวโนมภยัคกุคาม 
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
   ๑๑)   ศึกษา วจิัยและพัฒนาเกี่ยวกบักิจการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  และ 
การรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
   ๑๒)   ดําเนินการดานกิจกรรมเสรมิสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว 
อยางตอเนื่องกับหนวยขาวทั้งในประเทศและตางประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 
            ๑๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                               ๑๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๒๓๒ 

                       (๓)  ฝายอํานวยการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน  
โครงการ  งานวิจัยและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๓ 
                              ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน                
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 
ทุกประเภท 
                              ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน                
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนความมัน่คงภายในประเทศของตํารวจภูธรภาค  เชน  
ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางสังคม  เปนตน 
                               ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน                
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษตัริย พระราชนิี 
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ  และ 
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น  และแผนดานกิจการพิเศษ 
   ๕)   วางแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  และภัยธรรมชาติ 
                               ๖)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน         
ตํารวจภูธรภาคใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๗)  แผนดานการปองกันภยัฝายพลเรือน 
                               ๘)   พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
                            ๙)   ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
                           ๑๐)   จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตัิราชการใหกบัเจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ  
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค  รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ารงานของกองบงัคับการ
อํานวยการและตํารวจภูธรภาค 
                           ๑๑)   ดําเนินการเกีย่วกับงานจราจรที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของตํารวจภธูรภาค  
รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร 
           ๑๒)   ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการตาง ๆ            
และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวช้ีวัด) ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค 
และกองบังคบัการอํานวยการ 

 



 ๒๓๓ 

                           ๑๓)   รวบรวมขอมลูสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทําการประมวลและ
วิเคราะหสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการพิจารณาชีแ้นวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการ
วางแผนปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
                            ๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ 
ในงานตํารวจ  ตลอดจนสนบัสนุนใหมกีารถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
                           ๑๕)   ดาํเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๖)   วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรมและติดตามประเมินผล   
ประสานหนวยที่เกีย่วของ  กําหนดหลักสตูรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ 
การใชเทคนิคพิเศษ ในการแกไขปญหาในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค 
   ๑๗)   รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก 
ในรอบปงบประมาณ   
   ๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                 ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                    (๔)  ฝายอํานวยการ  ๔  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ       
งานอาคารสถานที่  งานสงกาํลังบํารุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการ  และงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบตัิหนาที่  
ดังนี้     
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๔  
   ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ  ตรวจสอบจัดทําสถานภาพพัสดุ 
ส่ิงของหลวง  กําหนดความตองการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาจัดหาพัสดใุหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ  จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา และ
จําหนายพัสดส่ิุงของหลวงทุกประเภท 
   ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการกํากับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการ  และ 
ควบคุมที่ดินและสิ่งปลูกสรางของตํารวจภธูรภาคและหนวยงานในสังกัด                           
   ๔)   จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ 
งานดานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ 
   ๕)   ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ 
เครื่องมือส่ือสาร อาคารสถานที่ 
   ๖)   ตรวจสอบสถานภาพพัสด ุครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร  อาคาร
สถานที่ และอ่ืน ๆ ที่ใชในราชการ 
 

 



 ๒๓๔ 

   ๗)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง 
ที่เกี่ยวของกับงานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ 
                                     ๘)   ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ  และ
ตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการตามระเบียบทีเ่กี่ยวของ 
   ๙)   ดําเนินงานเกีย่วกับการขนสง  การกําหนดความตองการควบคุม  เก็บรักษา 
แจกจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 
                                     ๑๐)  จัดหาเครื่องอปุกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกีย่วกับการสื่อสาร  
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและการดแูลรักษาวัสด ุอุปกรณที่ใชในหองยทุธการและหองประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการและตํารวจภธูรภาค 
          ๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
          ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                            (๕)  ฝายอํานวยการ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน   
งานประชาสัมพันธ  และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๕ 
                              ๒)   เสนอแนะ ริเร่ิม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือ
ของสาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของตํารวจภูธรภาค 
   ๓)   งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
   ๔)   งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ  รวมทั้งงานอื่นที่เกีย่วของกับการแสวงหา
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคสวนของสังคม 
                              ๕)   สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย             
โครงการและการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรภาค   
                              ๖)   รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่วกบัการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ  
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพนัธ เสนอผูบังคับบัญชา  
                              ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการใหคําแนะนํา ช้ีแจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการ
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยนัตรายอื่น ๆ  
                              ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการแถลงชี้แจงขาวตอส่ือมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจภูธรภาค 
                              ๙)   ดําเนินการอํานวยความสะดวกในการติดตอสอบถามประชาชนที่มาตดิตอ 
ที่ตํารวจภูธรภาค      

 



 ๒๓๕ 

                              ๑๐)   ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของตํารวจภูธรภาคตอ
ส่ือมวลชนและประชาชนทัว่ไป   
                              ๑๑)   งานประชาสัมพันธ  เชน  การออกวารสาร  หรือขาวสารภายใน   
การดําเนินงานตั้งแผงปดประกาศ  จัดทําที่ติดตอสอบถาม  เปนตน   
                            ๑๒)   รวบรวมขาวหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตํารวจภูธรภาคเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา  
                            ๑๓)   จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญ ๆ ในการใชตรวจสอบและปฏิบัติราชการ 
                           ๑๔)   สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกดัสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอ่ืน  เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ 
                                  ๑๕)   รวมกิจกรรมและใหบริการแกชุมชนในทองถ่ินตามความเหมาะสม  และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
                           ๑๖)   รับฟงและสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่มีตอกิจการตํารวจหรือ 
การปฏิบัติงานของตํารวจ 
                                      ๑๗)   เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ  การกําหนดมาตรฐานใหความรู 
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การปองกันการทําลายความมั่นคงของประเทศ  การจราจร  
การปองกันยาเสพติดใหโทษใหแกนักเรียน นักศึกษา เดก็ เยาวชน และสตรี 
   ๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                      (๖)  ฝายอํานวยการ  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน 
และบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๖ 
                            ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน
ดานงบประมาณ 
                           ๓)   จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของตํารวจภูธรภาค  ตลอดจน 
ใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
   ๔)   ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม  
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
   ๕)   ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ  และดําเนินการเกีย่วกับ
งานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 

 



 ๒๓๖ 

   ๖)   รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร ตามแผนงาน งานโครงการ 
วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสม  เพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปและของบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิระหวางป 
   ๗)   การจัดทําแผนการใชจาย  การจัดสรร  การควบคุม  การปรับเปลี่ยน  การโอน
งบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณแทนกัน  การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของหนวยงานในสังกัด 
การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป  การใชจายงบประมาณเหลือจาย  การติดตามและประเมินผล  รวบรวม
ขอมูลสถิติ  เพื่อรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
   ๘)    ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวด
คาตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด         
   ๙)   ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาคประจําเดือน 
                            ๑๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ  
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตาํรวจภูธรภาค 
                            ๑๑)   การขอเบิกเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงนิอื่น ๆ ทุกประเภท
ของตํารวจภูธรภาค  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบญัชีรับ – จาย   
                            ๑๒)   จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
                                  ๑๓)   ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท  
                                  ๑๔)   จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
                                 ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
                                 ๑๖)   จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
                                 ๑๗)   จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหงานงบประมาณทราบตามกําหนด 
เวลา 
                                 ๑๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ   
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
                                ๑๙)   ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ  การเบิกจายบําเหนจ็บํานาญ  
และเงินอืน่ ๆ ที่จายในลักษณะเดียวกนั                                              
                               ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน          
ราชการ และลูกจางในสังกัดตํารวจภูธรภาค 
                               ๒๑)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏบิัติหนาที่ราชการ 
 

 



 ๒๓๗ 

                               ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และ 
การแจงรายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษปีระจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  
และลูกจางในสังกัดตํารวจภธูรภาค 
                              ๒๓)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง 
ที่เกี่ยวของกับงานดานการเงนิและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด  
       ๒๔)  การดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของตํารวจภธูรภาค 
       ๒๕)  การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การสงเคราะห และการสวัสดิการอื่น ๆ 
        ๒๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                           ๒๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                        (๗)  ฝายอํานวยการ  ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั   
การรับคํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินยั การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห  
ใหขอเสนอแนะ ขอพิจารณาเกี่ยวกับดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง สํานวนการสอบสวนคดีอาญา
ที่อยูในความรบัผิดชอบของตํารวจภูธรภาค  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๗ 
                              ๒)   รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญาในสวนที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบ
ของตํารวจภูธรภาควากระทาํผิดวินยั  ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือรองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต  
หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอื่นทีส่งมา  แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวของ 
                              ๓)   จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจทีก่ระทําผิดวนิัยหรือกระทําผิด
คดีอาญา  โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว  และรายงานไปยังหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
                              ๔)   พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา
คดีอาญาและหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เพือ่
ประกอบการพิจารณาทางวนิัย  
                              ๕)   พิจารณาและตรวจสอบ  รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงใน
สํานวนการสบืสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาทางวนิัย  รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสบืสวนหรือ
สอบสวนเนื่องจากเปนกรณคีวามผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจ
เพื่อส่ังการหรอืลงโทษตามความเหมาะสม 
                              ๖)   พิจารณาและตรวจสอบเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมาย 
วาดวยตํารวจแหงชาติ  เพื่อมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจ 

 



 ๒๓๘ 

                              ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนการดําเนนิการทางวินัย 
                              ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการหรอืการใหออกจากราชการไวกอน
ของขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินยัอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิด 
ทางอาญา  ตลอดจนการรายงานในสวนที่เกี่ยวของ 
                              ๙)   จัดการขอแตงตั้งพนักงานอยัการใหเปนทนายแกตางคดี  กรณีขาราชการ
ตํารวจถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัติการตามหนาที ่
                           ๑๐)   ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับ
ขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคเพื่อดําเนินการในสวนทีเ่กีย่วของ  รวมทั้งการแจงเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกดิจากการดําเนินการทางวินยั 
                           ๑๑)   กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสม 
ในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภธูรภาค  ใหมีความประพฤตอิยูใน
กรอบวินยัตํารวจ 
                           ๑๒)   ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ  
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
                           ๑๓)   ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พจิารณา วินิจฉยั ตีความปญหาขอกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับตํารวจภูธรภาค 
                           ๑๔)   ควบคุม พิจารณา และวินจิฉัยสํานวนคดีแพง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและ                     
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดแีพงกรณีที่ตํารวจภูธรภาคเปนโจทกหรือจําเลย  ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง                             
   ๑๕)   เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา  รวมทั้งดําเนินการตามกระบวนการ        
ทางอาญา ทางแพง และทางปกครอง  กรณีขาราชการตาํรวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคและหนวยงานถูกฟอง    
ในเหตุทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนาที ่
   ๑๖)   ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
           ๑๗)   การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
                     ๑๘)   งานที่เกีย่วของกับการสงเสริมงานสอบสวน 
   ๑๙)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
       ๒๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                           ๒๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๒๓๙ 

                       (๘) ฝายอํานวยการ  ๘  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ  
งานวิเทศสัมพนัธ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้   
           ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๘ 
   ๒)   งานวิเทศสัมพนัธ 
   ๓) จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร ขาวตาง ๆ จากตางประเทศ  เพื่อประโยชนใน 
ขอมูลหรือประโยชนของการพัฒนาหนวยงานในตํารวจภูธรภาค 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอ ประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธ 
ระหวางตํารวจภูธรภาคกับตาํรวจหรือองคการตางประเทศ 
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกับการตอนรับตํารวจหรือองคการตางประเทศที่เขามา 
ศึกษา ดูงาน ของตํารวจภูธรภาค 
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอตางประเทศ 
   ๗) ดําเนินการเกีย่วกับเรื่องตํารวจขอลาไปศึกษา ดูงาน หรือเดินทางไป
ตางประเทศ 
   ๘) ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม 
   ๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙) ฝายอํานวยการ  ๙  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
                           ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๙ 
                               ๒)  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรภาค  โดยรวบรวมขอมลูที่มีอยู
มาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคมุ และการประเมินผล 
การปฏิบัติการของเจาหนาทีต่ํารวจ  และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ  
ที่สอบถามขอมูล   
   ๓)   ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกดิขึ้นในเขตพืน้ที่ของ
ตํารวจภูธรภาค 
                              ๔)   วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล  การปรับปรุงขอมูล  และการ
แกไขขอมูล ทัง้ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 

 



 ๒๔๐ 

                               ๕)   ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูล
ทั้งหมดทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบทีก่ําหนด 
                               ๖)   รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ   
การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทัง้ภายใน 
ศูนยและลูกขายของสถานีเครือขาย  ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย 
                               ๗)   ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และบํารุงรักษาระบบที่มี            
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
                               ๘)   ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุง            
และพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๙)   ประสานงานกบัฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมรีะบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 
                           ๑๐) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนย  คือ 
                                     ๑๐.๑)   ฮารดแวร (Hardware)  ไดแก  ระบบคอมพิวเตอรหลัก  ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายทองถ่ิน (LAN)  และระบบสั่งการที่ศูนยเครือขายทองถ่ินประจําสถานีตํารวจและ
ตํารวจภูธรภาค  ระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดจิิตอล (Digital Wireless Data Communication)  รวมถึง
อุปกรณตาง ๆ  
                                     ๑๐.๒)  ซอฟตแวร (Software)   ไดแก  งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุระบบที่เกีย่วของ 
                           ๑๑)   การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
                           ๑๒)   พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและ
โทรคมนาคมของฝายอํานวยการ ๙  รวมทัง้หนวยงานอืน่ ๆ ในตํารวจภูธรภาค ใหมปีระสิทธิภาพและทันสมัย
อยูเสมอ 
                           ๑๓)   ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา  ตลอดจนการติดตั้งและยายเครื่องมือส่ือสาร
ประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ วิทยุโทรทัศน โทรศัพท โทรสาร และเครื่องมือส่ือสารประเภทอืน่ ๆ ใน
ตํารวจภูธรภาค 
   ๑๔)   ติดตั้งเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวทิยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะสถานีตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาคหรือศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ตาง ๆ  
                          ๑๕)   อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบและซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร 
 

 



 ๒๔๑ 

                          ๑๖)   พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจดัหา 
คล่ืนความถี่ของเครื่องมือส่ือสารในตํารวจภูธรภาค 
                                     ๑๗)   ประสานงานกบัหนวยงานทีท่ําหนาที่วจิัยและวางแผนของตํารวจภูธรภาค    
เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของตํารวจภูธรภาค  เพื่อตรวจสอบและควบคมุ ดูแล
เครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซ่ึงประจาํอยูในสถานีตาํรวจและหนวยงานทุกหนวยในตํารวจภูธรภาค   
แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและดาํเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
   ๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                            ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๑๐)  ฝายอํานวยการ  ๑๐  (มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค  ๙)  มหีนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวชิาการ  งานบริการการศึกษาและฝกอบรม  ดําเนินการเกีย่วกับงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของตํารวจภูธรภาค  และดําเนินการเกี่ยวกบังานสรรหาบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงและการสอบเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑๐ 
   ๒)  ผลิตเอกสารและตําราของสวนวิชาการและหลักสูตรตาง ๆ 
   ๓)  ประสานงานกบัอาจารย วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๔)  ปรับปรุงเอกสารและตําราใหทันสมัยอยูเสมอ 
   ๕)  รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและตํารา 
   ๖)  จัดระบบการเก็บรักษาควบคุม ดูแลหนังสือเอกสารใหบริการแกผูใชหองสมุด 
   ๗)  จัดหาหนังสือที่มีคุณคาและเหมาะสม  รวมทั้งงานอันเกีย่วกับหองสมุด 
   ๘)  กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเหมาะสมและ
เพียงพอ 
   ๙)  ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา 
   ๑๐)  อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณการศึกษาใหกับอาจารยหรือวิทยากร 
   ๑๑)  จัดเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ 
   ๑๒)  วางแผนและเตรียมการในการฝกของหลักสูตรตาง ๆ 
   ๑๓)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
   ๑๔)  รวบรวมเอกสาร จัดทํา และพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก 
   ๑๕)  จัดเตรียมวัสดอุุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนและการฝก 
   ๑๖)  ฝกสอน กํากับ ดูแล และตดิตามผลการฝกสอน 

 



 ๒๔๒ 

   ๑๗)  สรุปรายงานผลการฝกสอน ปญหาและอุปสรรค  ตลอดจนขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการฝก 
   ๑๘)  ปกครอง ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขาอบรมในการประพฤติตน  
การวางตน การแกไขปญหาขัดของ  ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
   ๑๙)  คัดเลือกผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน 
   ๒๐)  วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม  ประสานหนวยทีเ่กี่ยวของ
กําหนดหลักสตูรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู 
   ๒๑)  รวบรวมแผนการฝก ความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก 
ในรอบปงบประมาณ 
            ๒๒)  จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษา 
ที่กําหนด 
            ๒๓)  จัดทําตารางสอนและปฏิบัตกิารศึกษา 
   ๒๔)  วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๒๕)  ติดตามและประเมินผลผูผานการอบรมที่ไปปฏิบัติหนาทีเ่พื่อปรับปรุง
นโยบายการศึกษาใหเหมาะสม 
   ๒๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
      (ข)    กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน  ประกอบดวย 
                (๑)     ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
        ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖) งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                      ๑๒)  งานศึกษาอบรม 

 



 ๒๔๓ 

                 ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                        ๑๔)  งานวิเคราะห ติดตามสถานการณ และบูรณาการดานการขาวอาชญากรรม 
                 ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                    ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                        ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๔)    กองกํากับการสืบสวน  ๑ – ๓  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การสืบสวนการกระทําผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา  อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพล 
ที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้   
            ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ
กองกํากับการสืบสวน 
      ๒) ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่ 
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภธูรภาค   
     ๓)   ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 
    ๔)   สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย ชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง 
    ๕)   สืบสวนความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน 
    ๖)   สืบสวนความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและความมั่นคงของชาติ 
    ๗)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ   
    ๘)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง 
    ๙)   ดําเนินการสืบสวนติดตามจบักุมผูตองหาตามหมายจับคางเกา 
    ๑๐)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามบอนการพนัน สถานบริการ และแหลง
อบายมุขที่ผิดกฎหมาย 
    ๑๑)   ดําเนินการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ   
    ๑๒)   ดําเนินการสืบสวนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  
    ๑๓)   ดําเนินการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับแรงงานตางดาวและคนเขาเมือง 
           ๑๔)   ดําเนินการสืบสวนความผิดตามกฎหมายวาดวยการจําหนายสุรา  
โรงแรม ภาพยนตร โรงรับจํานํา อาวุธปน การพนัน การขายทอดตลาด การฮั้วประมูลและขัดขวางการเสนอ
แขงขันราคาในการประมูลงานราชการ การคาของเกา การเรี่ยไร ภาพยนตรและวีดิทศัน ลิขสิทธิ์  รวมทั้ง 

 



 ๒๔๔ 

งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของตามที่กฎหมายบัญญัตใิหอํานาจไว  
    ๑๕)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๑๖)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการโจรกรรมสินคาทางน้ํา 
    ๑๗)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
    ๑๘)    ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่วกับ 
น้ํามันเชื้อเพลิง 
    ๑๙)   ดําเนินการสืบสวนความผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี  และการคามนุษย 
    ๒๐)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด   
    ๒๑)   ดําเนินการสืบสวนปราบปรามการกอการรายขามชาติ 
    ๒๒)   ดําเนินการสืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
    ๒๓)   ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกดัตํารวจภูธรภาค 
    ๒๔)   ดําเนนิการสืบสวนปราบปรามเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเทคโนโลยี 
    ๒๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๕)   กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิด 
อาญา  สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที ่ การเฝาฟง  
และการใชเครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาขาว  รวมทั้งเปนศูนยรวบรวม วิเคราะหและติดตามสถานการณ
อาชญากรรมและความมั่นคง ในเขตอํานาจการรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการวิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ    
     ๒)  งานรวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรมและ 
ความมั่นคงในเขตอํานาจการรับผิดชอบ 
                                     ๓)   ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว  รวมทั้งการดําเนนิกรรมวิธีตอขาว 
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาและประสานงานการขาวกับสวนราชการตาง ๆ 
                               ๔)  สืบสวนคดีอาญาโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ  รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูในดานการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ 
   ๕)   งานเฝาฟง  สืบสวนพฤติการณบุคคลและกลุมของอาชญากรรมที่มีลักษณะ
เปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที ่
   ๖)   งานสืบสวนหาขาวโดยใชเครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝาฟง 
   ๗)   งานฐานขอมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๘)   ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกดัตํารวจภูธรภาค 

 



 ๒๔๕ 

   ๙)   งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด 
           ๑๐)   สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)   กองกํากับการปฏิบตัิการพิเศษ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ                         
การอํานวยการ ควบคุม ดูแลและปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดอาญา  รวมทั้งสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของตํารวจทองที่และหนวยอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่
อันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย  การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่  ปองกันและปราบปราม 
การกอการจลาจลและตอตานการกอการรายในเมือง  รวมทั้งการฝกทางดานยุทธวิธีใหกับตํารวจทองที่หรือ
หนวยงานอืน่ ๆ  โดยมีเขตอํานาจรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาคและเขตพืน้ที่อ่ืน ๆ 
ตามแตผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจจะสั่งการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
             ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ 
   ๒)  ดําเนินการสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที ่ในการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย 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  การกอความวุนวายและความไมสงบเรยีบรอย  การกอจลาจล   
การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ 
          ๖)  ดําเนินการหรือสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการควบคุม
ฝูงชนจากการกอจลาจล การกอความวุนวายและความไมสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้นจากเหตุตาง ๆ 
   ๗)  งานรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จดัการจราจร และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในตํารวจภูธรภาค 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)   กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภยั  (มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๗)   
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย    
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค   

 



 ๒๔๖ 

พระราชอาคันตุกะ และราชเลขาธิการหรือเลขาธิการพระราชวัง  รักษาความปลอดภยับริเวณรอบนอกเขต
พระราชฐาน ที่ประทับ พระราชนิเวศน พระตําหนกั หรือในที่ประทับหรือพํานักตามที่สมุหราชองครักษ 
หรือเลขาธิการพระราชวังเปนผูกําหนด บริเวณที่ประทับหรือพํานักในระหวางประกอบพระราชกรณียกิจ 
หรือประกอบกิจ และในขณะเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต  รักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญทางราชการ
และรัฐตางประเทศ  ตลอดจนสถานที่สําคัญในเขตพื้นทีต่ํารวจภูธรภาค ๗  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
          ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย 
           ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับงานบรหิารงานบุคคล 
           ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับงานดานคดีและวินยั 
           ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานงบประมาณ การเงินและพัสด ุ
           ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตร แผนงาน และการฝก 
           ๖)   ดําเนินการเกีย่วกับงานดานสวัสดิการ 
         ๗)   ดําเนินการใหคําแนะนําและประชาสัมพันธแกบุคคลและหนวยงานตาง ๆ  
ที่มาติดตอราชการกับฝายปฏบิัติการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ตํารวจภูธรภาค ๗ 
           ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการรักษาความสงบเรียบรอยภายนอกรอบเขตพระราชฐาน
ที่ประทับ พระราชนิเวศน พระตําหนกั หรือในที่ประทับหรือพํานักตามที่สมุหราชองครักษหรือเลขาธิการ
พระราชวังเปนผูกําหนด  ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท  
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  ในกรณีที่ไดรับ 
การรองขอจากสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ หรือเลขาธิการพระราชวัง ขณะประทับอยูในเขตพระราชฐาน
ที่ประทับ พระราชนิเวศน พระตําหนกั หรือในที่ประทับหรือพํานักตามที่สมุหราชองครักษหรือเลขาธิการ
พระราชวังเปนผูกําหนด 
           ๙)   ดําเนินการเกีย่วกับการบรรเลงเพลงในแถวรับเสด็จฯ  และนําแถวเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย 
         ๑๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๗ 
         ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดกําลังเพื่อถวายพระเกียรติ  และถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ  
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีที่ไดรับการรองขอจากสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ  
หรือเลขาธิการพระราชวัง บริเวณที่ประทับหรือพํานักในระหวางเสดจ็พระราชดําเนินทรงประกอบ 
พระราชกรณยีกิจหรือเดินทางไปประกอบกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๗ 
         ๑๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดกําลังตํารวจอารักขาบุคคลสําคัญของทางราชการ
หรือรัฐตางประเทศขณะพํานักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๗  

 



 ๒๔๗ 

         ๑๓)   ดําเนินการเกีย่วกับจดักําลังตาํรวจพรอมยุทโธปกรณและยานพาหนะ 
ในการปฏิบัตหินาที่นําขบวน แซงขบวน เพื่อถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  
ในกรณีที่ไดรับการรองขอจากสมุหราชองครักษ ราชเลขาธิการ หรือเลขาธิการพระราชวัง ในกรณีเสด็จ 
พระราชดําเนนิโดยรถยนตในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๗ 
         ๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดกําลังตํารวจอารักขาบุคคลสําคัญของทางราชการ 
ในเขตพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๗ 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน 
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดอาญา  สอบสวน 
คดีอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นทีใ่นเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                               ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน 
   ๒)   งานสถิติขอมูลดานการสอบสวน  และการดําเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตช้ันพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทัณฑ  เพื่อเปนขอมลูในการแกไขปญหา
อาชญากรรมและความมั่นคงของรัฐ 
                             ๓)   ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลและ 
การกระทําผิดที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 
   ๔)   ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  
และกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบตํารวจภูธรภาค 
                             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)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖)  งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 

 



 ๒๔๘ 

          ๘)  งานสวัสดิการ 
          ๙)   งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                        ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม                                             
            ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
          ๑๔)  งานกิจการตางประเทศ 
           ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับแผนดานการบรรเทาสาธารณภัยกิจการพลเรือน 
                          ๑๖)  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ 
                          ๑๗)   งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี 
                         ๑๘)   งานเกีย่วกับกจิการพลเรือน ประชาสัมพันธ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
      ๑๙)   งานรายงานขาวเกีย่วกับการปองกันอาชญากรรม ความมัน่คง กิจการพเิศษ  
และงานอื่น ๆ                               
   ๒๐)  งานกรรมวิธีขาวกรองและงานวิเคราะหขาว 
            ๒๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๒)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
           ๒๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                        (๒)   กองกํากับการสืบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชิน ีพระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค   
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอนัเกี่ยวกับความผดิอาญาทั้งหลาย  ดําเนนิการเกี่ยวกับการปองกัน 
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  งานการขาว  งานสืบสวนอาชญากรรมสําคัญ  งานปฏิบัติการ
พิเศษ  งานเกบ็กูวัตถุระเบดิ  งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ ในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบของตํารวจภูธรจงัหวัด  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กองกํากับการสืบสวน                                
                                       ๒)   งานประชาสัมพันธ 
 

 



 ๒๔๙ 

                                        ๓)   ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจรงิกรณีขาราชการตํารวจถูกรองเรียน กลาวโทษ 
วากระทําผิดวนิัยหรืออาญา  
                              ๔)   ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจรงิตามคําส่ังผูบังคับบัญชา 
                              ๕)   ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือสถานีตาํรวจทองที่ในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา 
   ๖)   ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือสถานีตาํรวจทองที่ในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การกอความไมสงบ การจลาจล การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมฝูงชน  
และการเจราจาตอรอง 
                           ๗)   สืบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะกระทําเปนองคกรหรือขบวนการ  คดีอาญาที่มี
ความรุนแรง ซับซอน และเกิดคาบเกีย่วในหลายพืน้ที่ของสถานีตํารวจภูธร ในเขตอาํนาจการรับผิดชอบของ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
                           ๘)   เก็บรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญา สําเนาหมายจับ  ตลอดจนใหความรวมมือ 
ในการสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจบัตามที่หนวยอ่ืนประสานขอความรวมมือ  และจัดทําประวัติบุคคล
ผูกระทําผิดอาญาและผูตองสงสัยที่เกี่ยวของกับคดีอาญา 
                           ๙)  อํานวยการในการแสวงหาขาวสารที่เกี่ยวกบังานในหนาที่ของตํารวจ  รวมทั้ง
การตรวจสอบขาว 
                ๑๐)   ดําเนินการกรรมวิธีตอขาวสาร การผลิตขาวสาร ขาวกรอง และประเมนิ
สถานการณเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยที่เกี่ยวของ 
                           ๑๑)   ดําเนินการสืบสวนหาขาวและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งงานดานการขาวที่เกีย่วกับความมัน่คงของชาติ  อันเปนการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ในเขตจังหวัดซึ่งเปนพืน้ที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวดั 
   ๑๒)   งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด 
                           ๑๓)   งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ  
      ๑๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                       (๓)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดอาญาทั้งหลาย  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  งานคดีในเขตอํานาจการ           
รับผิดชอบของตํารวจภูธรจงัหวัด  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
                               ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน                                

 



 ๒๕๐ 

                                     ๒)  ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญาทั้งหลาย  รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรจงัหวัด 
                              ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจพิจารณาสํานวนคดีอาญาที่เสนอมายังตํารวจภูธร
จังหวดั 
                ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และ
ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวดัและสถานีตํารวจภูธร 
                              ๕)  ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                        (๔)  กลุมงานจราจร  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการเสนอความเห็น 
เพื่อประกอบการวางแผนการจัดการจราจร  รวมทั้งประสานงานสนับสนนุ ควบคุม และกํากับดูแล  ตลอดจน
ติดตาม ประเมนิผลการดําเนนิการเกีย่วกับงานอํานวยความสะดวกและงานรักษาความปลอดภัยในดาน
การจราจรทางบก  ดําเนนิการตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดวาดวยการจราจรทางบก การขนสงทางบก รถยนต และลอเล่ือน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานจราจร                                
   ๒)  ถวายความปลอดภัยดานการจราจรดวยการจัดรถยนตตรวจเสนทางเสด็จ    
นําและติดตามขบวนเสด็จพระราชดําเนนิขององคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค ตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน  ดําเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูล จัดการ และ
แผนงานจราจร 
                                     ๓)  จัดรถนําขบวนเดินทางของบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศตามเสนทาง
ผานของบุคคลสําคัญ 
   ๔)  ควบคุม อํานวยความสะดวกการจราจร  กรณีการชุมนุมประทวง การรวมตัว
ของกลุมมวลชน 
   ๕)  อํานวยความสะดวกการจราจร  กรณีการตดิตั้งซอมบํารุงของหนวยงาน
สาธารณูปโภคที่ดําเนินการในผิวการจราจร 
   ๖)  ดําเนินการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูล จัดการ และแผนงานจราจร 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับแผนงานและการใชระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)   
ในการจดัการจราจรและควบคุมการจราจร 

 



 ๒๕๑ 

   ๘)  ควบคุมการจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรในบริเวณพืน้ที่
รับผิดชอบ  รวมทั้งมิใหมีส่ิงกีดขวางการจราจร 
   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตามผลใบสั่ง การฝกอบรมใหความรู และคําแนะนํา
ดานการจราจร  และการตรวจพิสูจนสภาพเครื่องยนต ผูขับขี่ และมลภาวะ 
   ๑๐)  ดําเนินการกวดขันจับกุมผูกระทําผิดเกีย่วกับการจราจร 
   ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการใชเครื่องมือบังคับลอรถในการกวดขันจบักุม 
ผูกระทําผิดเกีย่วกับการจราจร 
   ๑๒)  ควบคุมการเบกิจายใบสั่งของเจาพนกังานจราจร 
   ๑๓)  ควบคุมระบบใบสั่ง  การประมวลใบสั่งดวยคอมพิวเตอร  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลและดําเนนิมาตรการกับผูกระทาํผิดซํ้าซอน 
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกบัการจราจร 
   ๑๕)  เปนศูนยรับแจงเหตุและขาวสารการจราจร 
   ๑๖)  ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่วกับการจราจรแกประชาชน 
   ๑๗)  โฆษณา เผยแพร และแนะนาํในการลดและการปองกันอบุัติเหต ุ
   ๑๘)  สนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   ๑๙)  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติดานการจราจรกบัสถานีตํารวจทองที่
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยดานการจราจร 
    ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                    (๕)  สถานีตํารวจภธูร  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดอาญาในเขตอํานาจการ
รับผิดชอบ  รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจาก
ตํารวจภูธรจังหวัด  นอกจากนั้นยังมหีนาทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับงานดานความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิน  
ดานความมัน่คงภายใน  ดานบริการทางสังคม  ดานสงเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  ดานชุมชน
และมวลชนสมัพันธ  ดานการพัฒนา  การบริหาร  การปองกันและปราบปราม  การรักษาความสงบเรียบรอย  
งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ง)  ศูนยฝกอบรม  (มีเฉพาะตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘)  ประกอบดวย 
                 (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ   
งานประชาสัมพันธ  งานบริหารงานบุคคล  งานยุทธศาสตรและแผน  งานวินยั  งานสวัสดิการ   
งานงบประมาณ  งานการเงนิและพัสดุ  งานโภชนาการ  งานสื่อสาร  และงานรักษาการณ  โดยปฏบิัติหนาที่ 
ดังนี ้
     ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 

 



 ๒๕๒ 

        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖)   งานงบประมาณ 
       ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                      ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                      ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                     ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการ  เพือ่ใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                                      ๑๔) งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรมขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  
ลูกจาง และครอบครัว 
                ๑๕)  จัดหา เก็บรักษา และแจกจายเวชภณัฑ 
   ๑๖)   เก็บรักษา จัดซอมเครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ 
                           ๑๗)  งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย 
   ๑๘)   การรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จดัการจราจร และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในศูนยฝกอบรม 
           ๑๙)   จัดใหมีสหกรณ กองทุนสําหรับขาราชการตํารวจ 
                           ๒๐)   จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร 
                           ๒๑)   งานโภชนาการ 
                           ๒๒)   งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร 
            ๒๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                     ๒๔)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                              ๒๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายบริการการศึกษา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานบริการการศึกษาและ
ฝกอบรม  งานทะเบียนและวดัผล  งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และหองสมุด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้

 



 ๒๕๓ 

   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายบริการการศึกษา 
          ๒)   จัดการสอนและฝกอบรม 
               ๓)   จัดพิมพเอกสารคําสอนและตํารา  รวมทั้งการแจกจายและเก็บรักษา 
                  ๔)   งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ             
งานหองสมุด 
                     ๕)   ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมดุใหมีความทนัสมัย 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                       ๖)   งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด 
                   ๗)   งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการ 
                  ๘)   งานเตรียมทรพัยากรหองสมุดออกบริการ 
                     ๙)   งานบริการหนงัสือและชวยคนควา 
                            ๑๐)   งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ 
   ๑๑)   งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ 
       ๑๒)   งานประเมินผลการศึกษา  ตลอดจนติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม 
   ๑๓)   ดําเนินการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  การควบคุม  การประเมินผล  และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ศูนยฝกอบรม 
   ๑๔)   จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําป เสนอตํารวจภูธรภาค 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล  รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    (๓)   ฝายปกครองและการฝก  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง  
บังคับบัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายปกครองและการฝก 
                               ๒)   ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ  
                              ๓)   ควบคุม ดูแลนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ในดานความประพฤติใหอยูในระเบียบ วินยั คําส่ัง และขอบังคับตาง ๆ ของศูนยฝกอบรม                            
   ๔)   ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว 

 



 ๒๕๔ 

                              ๕)   ควบคุม ดูแลนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ใหเขารับการฝกหัดและฝกซอมกีฬา 
                              ๖)   สงเสริม ควบคุม ดูแลการอบรมทางดานจติใจนกัเรียนนายสิบตํารวจและ 
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางดานจิตใจ  และใหมีคณุลักษณะ
ที่ดีกอนออกไปปฏิบัติหนาที ่
                              ๗)   ใหความรูแกนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
                              ๘)   ดูแล ตรวจตรา กวดขนัใหนักเรียนนายสิบตาํรวจและผูเขารับการฝกอบรม                 
หลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน  เพื่อใหการเรียนไดผลอยูเสมอ 
                              ๙)   ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือส่ิงของหลวงตาง ๆ  
                           ๑๐)   ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวธีิที่กําหนดไวหรือ             
ตามภารกิจทีไ่ดรับมอบหมาย 
                           ๑๑)   จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพลศึกษา อุปกรณ 
การฝกยุทธวิธีตํารวจ  ตลอดจนการดแูล รักษา สถานที่ศกึษาและฝกอบรม 
                            ๑๒)   ใหการศกึษาอบรมและพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา            
การฝกการตอสูปองกันตัว 
                           ๑๓)   งานดําเนนิการใหความรูและฝกกฬีาประเภทตาง ๆ  ตลอดจนการฝกการตอสู           
ปองกันตัวทีก่าํหนดไวในหลักสูตร 
                           ๑๔)   งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจ 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                  (๔)    กลุมงานอาจารย  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานสอน 
งานวิจยัและพฒันาการศึกษา  และงานอาจารยพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
                               ๑)   ดําเนินการเกีย่วกับการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนงาน โครงการ 
หลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรม 
                           ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยั 
   ๓)   งานพัฒนาการศึกษา 
   ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรือ
เอกสารประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมนิผล 
การเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพรางกาย จิตใจขาราชการตํารวจ 
   ๕)   งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา การติดตอประสานงานในเรื่องที่
เกี่ยวของกับภาควิชาอ่ืนหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
   ๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๒๕๕ 

ขอ ๑๒   ศูนยปฏบิัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  แบงเปนดงัตอไปนี ้
             (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ          
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  และงานสรรหา ของศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
                         ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑  และกองบังคับการอํานวยการ  และศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                           ๒)   งานเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต จัดใหมีการประชุมขึ้น  เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปน
เลขานุการของการประชุม 
                              ๓)   รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง               
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
                              ๔)   จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการและศูนยปฏิบัตกิารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
                              ๕)   ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเปนไปตามระเบียบทีว่างไว 
                              ๖)   จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ  
                              ๗)   เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับตวับุคคล  เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  ตลอดจนจดัการเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
จัดทําโครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ 
                              ๘)   จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  เพื่อใชในการพจิารณาปรับปรุงสมรรถภาพและ 
ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
                             ๙)   จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  ตลอดจนการกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
                           ๑๐)   จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต 
                           ๑๑)   จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง  
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 
                          ๑๒)   ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ                
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
 

 



 ๒๕๖ 

ใหถูกตองตามความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ 
การขอแปลงอัตรา 
                           ๑๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ        
ลูกจางในสังกดัศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
                          ๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการโอน  การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                          ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                          ๑๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดศนูยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใตสํารองราชการ 
                          ๑๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
                          ๑๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการนําขาราชการตํารวจขึ้นทะเบยีนกองประจําการเปนพิเศษ  
และการปลดขาราชการตํารวจออกจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒  ตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร 
                         ๑๙)   ดําเนินการประสานงานกับภาคเอกชน หรือหนวยราชการอื่น  กรณีใหตํารวจ 
ไปรักษาการณ 
                          ๒๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
                          ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มคาจาง   
การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ  การขอเลื่อนยศ  และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดง 
เกียรติคณุตาง ๆ 
                         ๒๒)   ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใตประจําเดือน 
                         ๒๓)   รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ              
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 
                       ๒๕)   จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ  บัตรประวัต ิก.พ.๗   และ 
แฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง รวมทั้งตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ   
แกไข เพิม่เติม  การลงประวตัิความดีความชอบพิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ  
และคุณวุฒิเพิม่เติม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหกองบังคับการอํานวยการ   
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต และหนวยงานที่เกีย่วของ  
 

 



 ๒๕๗ 

                         ๒๖)   จัดทําบัตรประจําตัว  บัตรประวัติ  บัตรที่เกีย่วกับเหรยีญประเภทตาง ๆ  
และบัตรประจาํตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                          ๒๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ   
การขอเลื่อนยศผูเกษียณอายรุาชการ  
                         ๒๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การออกประทวนยศ            
และการเรียกคนื 
                          ๒๙)   ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม                 
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
                          ๓๐)   จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว             
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
                          ๓๑)   จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา  ไดแก
การจัดหาทนุการศึกษา  และจัดสถานศึกษา  เปนตน 
                          ๓๒)   เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการสมคัรเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนตน 
                         ๓๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยงานในสังกัด 
                         ๓๔)   จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
                         ๓๕)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
                         ๓๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน 
                                ๓๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผีลการปฏิบัติงานดีเดน 
                         ๓๘)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
                             ๓๙)  งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงาน
ใดเปนผูรับผิดชอบ     
 

 



 ๒๕๘ 

   ๔๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                         ๔๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
         (๒)  ฝายอํานวยการ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงานสถิติขอมูล
ของศูนย  งานวิเคราะหขาว  งานปฏิบัติการขาว ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๒ 
   ๒)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  การขาวกรองทางการ
ส่ือสาร  และการรักษาความปลอดภัยฝายตาํรวจ 
   ๓)   จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม   
ดานความมัน่คง  ดานกิจการพิเศษ  และดานอื่น ๆ  เพื่อรายงานใหกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดน
ภาคใตและสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ 
   ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับงานดานการขาว  การตรวจสอบขาวและการวเิคราะหขาว 
ในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
                              ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อวเิคราะหและติดตามสถานการณ
อาชญากรรมทุกประเภท 
                             ๖)   ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว รวมทั้งการดําเนินกรรมวิธีตอขาว  เพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา  และงานประสานการขาวกบัสวนราชการตาง ๆ 
                              ๗)   จัดทําทะเบยีนประวัติของแหลงขาว  จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ  
           ๘)   งานศูนยปฏิบตัิการของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                           ๙)   วิเคราะหสถานการณและส่ิงบอกเหตุ  เพือ่พิสูจนทราบแนวโนมภยัคกุคามที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
   ๑๐)   ศึกษา วจิัย และพัฒนาเกี่ยวกบักิจการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  และการ
รักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๑๑)   ดําเนินการดานกิจกรรมเสรมิสรางความสัมพันธดานตางประเทศและความรวมมือ
ดานการขาวอยางตอเนื่องกบัหนวยขาวในประเทศและตางประเทศ 
   ๑๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                             ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๒๕๙ 

                   (๓)  ฝายอํานวยการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน  
โครงการ  งานวิจัยและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๓ 
                             ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภท 
                             ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนความมัน่คงภายในประเทศของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
เชน  ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางสังคม  เปนตน 
                              ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ  
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษตัริย พระราชนิี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ    
และการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญอื่น 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานกจิการพิเศษ 
                              ๖)   พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน         
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใตใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๗)   แผนดานการปองกันภยัฝายพลเรือน  
                              ๘)   พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
                           ๙)   ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
    ๑๐)   จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตัิราชการใหกบัเจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน
ของกองบังคับการอํานวยการ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                                  ๑๑)    ดําเนินการเกีย่วกับงานจราจรที่เกี่ยวของในอํานาจหนาที่ของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต  รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร 
                          ๑๒)   ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน  รายงานผลของโครงการตาง ๆ            
และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวช้ีวัด) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ศูนยปฏิบตัิการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต  และกองบังคับการอํานวยการ 

 



 ๒๖๐ 

                         ๑๓)   รวบรวมขอมลูสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
                           ๑๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ 
ในงานตํารวจ  ตลอดจนสนบัสนุนใหมกีารถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
                          ๑๕)   ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๖)   วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรมและติดตามประเมินผล  ประสาน
หนวยที่เกี่ยวของกําหนดหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนิค
พิเศษ ในการแกไขปญหาในสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๑๗)   รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ 
   ๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                 ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายอํานวยการ  ๔  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ  
งานอาคารสถานที่  งานสงกาํลังบํารุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการ  และงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบตัิหนาที่  
ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๔  
   ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ  ตรวจสอบจัดทําสถานภาพพัสดุ 
ส่ิงของหลวง  กําหนดความตองการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาจัดหาพัสดใุหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุ  จัดหา ควบคุม แจกจาย ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา และ
จําหนายพัสดส่ิุงของหลวงทุกประเภท  
   ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการกํากับ ดูแล ควบคุม ตดิตามงานโยธาธิการ  และควบคุม
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต และหนวยงานในสังกดั                        
   ๔)   จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของงาน
ดานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ 
   ๕)   ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่ 
   ๖)   ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร อาคารสถานที่ 
และอ่ืน ๆ ที่ใชในราชการ 

 



 ๒๖๑ 

                             ๗)   รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานสงกําลังบํารุงและงานพลาธิการ 
   ๘)   ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ  และตรวจสอบ
สถานภาพพัสดุดานอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการตามระเบียบที่เกีย่วของ 
   ๙)   จัดหาเครื่องอปุกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกีย่วกับการสื่อสาร
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและการดแูลรักษาวัสดุ อุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการและหองประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
         ๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                         ๑๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                       (๕)  ฝายอํานวยการ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ  
งานประชาสัมพันธ  งานปฏิบัติการขาวสาร  งานพัฒนาชวยเหลือประชาชน  งานสารนิเทศ  งานวเิทศสัมพันธ   
และงานปฏิบตัิการกิจการพลเรือน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๕ 
                             ๒)   เสนอแนะ ริเร่ิม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ              
สาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                             ๓)   สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย             
โครงการ  และการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                             ๔)   รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่วกบัการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ  
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพนัธเสนอผูบังคับบัญชา  
                             ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการใหคําแนะนํา ช้ีแจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอืน่ ๆ  
   ๖)   งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ   
                             ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการแถลงชี้แจงขาวตอส่ือมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
                             ๘)   อํานวยความสะดวกในการตดิตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอที่ศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                             ๙)   ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดั
ชายแดนภาคใตตอส่ือมวลชนและประชาชนทั่วไป     

 



 ๒๖๒ 

                             ๑๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการออกวารสารหรือขาวสารภายใน  การตั้งแผงติดประกาศ  
การจัดทําที่ติดตอสอบถาม    
   ๑๑)   รวบรวมขาว หรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดั
ชายแดนภาคใตเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  
          ๑๒)   จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญ ๆ ในการใชตรวจสอบและปฏิบัติราชการ 
                          ๑๓)   สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกดัสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอ่ืน  เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ                                                
                                 ๑๔)   รวมกิจกรรมและใหบริการแกชุมชนในทองถ่ินตามความเหมาะสมและดําเนินการ
อ่ืนใด  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
                                 ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอประสานงาน  การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใตกับองคกรตาํรวจภายในประเทศและตางประเทศ  หรือองคกรอ่ืน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   ๑๖)   งานวิเทศสัมพนัธ 
   ๑๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการศกึษา การแปลเอกสารและลามภาษาตางประเทศ                         
           ๑๘)   เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรการใหความรูเกี่ยวกับ 
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การปองกันการทําลายความมัน่คงของประเทศ  การจราจร           
การปองกันยาเสพติดใหโทษใหแกนักเรียน นักศึกษา เดก็ เยาวชน และสตรี  
   ๑๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
             ๒๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                  (๖)  ฝายอํานวยการ  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๖ 
                           ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน 
ดานงบประมาณ 
                          ๓)   จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจดัทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงาน 
ตาง ๆ ในสังกดั 
   ๔)   ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม   
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 

 



 ๒๖๓ 

   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                 (๗)  ฝายอํานวยการ  ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี             
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๗  
                          ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน 
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด         
                           ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ และ 
เงินอื่น ๆ ทุกประเภท  
                         ๔)   การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภท  
ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจดัทําบัญชีรับ – จาย   
                           ๕)   จัดเก็บรักษาและนําสงเงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ 
รวมทั้งการรับ – สงเปนเงินรายไดแผนดิน 
                           ๖)   ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท  
                           ๗)   จัดทํารายงานการเงินสงสวนราชการที่เกีย่วของ 
                           ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
                           ๙)   จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๐)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหฝายอํานวยการ ๖  และกองบังคับการ
อํานวยการทราบตามกําหนดเวลา 
                          ๑๑)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษา สมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
                          ๑๒)   ตรวจสอบและพิจารณาทําขอเงินบําเหน็จบํานาญ  การเบิกจายบําเหนจ็บํานาญ                        
                         ๑๓)   ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                         ๑๔)   ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน             
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)      

 



 ๒๖๔ 

                         ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และการแจง     
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และ           
ลูกจางในสังกดัศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
                         ๑๖)   รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๑๘)  การดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดั
ชายแดนภาคใต 
   ๑๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                         ๒๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                        (๘)  ฝายอํานวยการ  ๘  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนดานการบริการ
ทั่วไป  การขนสง  การสงเสริมจริยธรรมและพิธีการ  รวมทั้งการลําเลียง สงกลับผูปวย  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๘  
                             ๒)   ดูแลความเปนระเบียบเรยีบรอยของอาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภค  ระบบ
สุขอนามัย  ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณทั่วไป  และการจดัสถานที่ในกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๓)   ดําเนินการในงานขนสง  ควบคุมและดูแลรักษายานพาหนะ  ควบคุมการใชจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๔)   ดําเนินการวางแผนและประสานงานเกีย่วกับศาสนา  การอบรมศีลธรรมและ
จริยธรรม  งานพิธีการ  งานเสรมิสรางขวัญและกําลังใจและพัฒนาคณุภาพชีวติขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการลําเลียงสงกลับผูปวย  การรักษาพยาบาลเบื้องตนใหแก
ขาราชการตํารวจและครอบครัว พนักงานราชการ และลูกจาง ผูถูกควบคุมและญาติผูถูกควบคุม  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพอนามัยและควบคุมโรคของศูนยปฏิบัตกิารตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
   ๖)   การตรวจสุขภาพใหกับผูถูกควบคุม  
   ๗)   ควบคุมกํากับดูแลงานโภชนาการของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  
ใหเปนไปตามหลักสุขภิบาลอาหาร 
   ๘)   งานอาคารบานพักของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 

 



 ๒๖๕ 

   ๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                         ๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                    (๙)  ฝายอํานวยการ  ๙  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั  การรับ 
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวนิัย  การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ 
ขอพิจารณาเกีย่วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาทีอ่ยูใน 
ความรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๙ 
                         ๒)   รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคํารองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญาในสวนที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเกี่ยวกบัเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบ
ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตวากระทําผิดวินยั  ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด  หรือหนวยงานอืน่ที่สงมา  แลวดําเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่วของ 
                             ๓)   จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยัหรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว  และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
                            ๔)   พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา 
และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เพื่อประกอบการ
พิจารณาทางวนิัย 
                             ๕)   พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวน 
การสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวนิัย  รวมทั้งกรณีที่ไมมีการสบืสวน     
เนื่องจากเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจเพื่อส่ังการ
หรือลงโทษตามความเหมาะสม 
                             ๖)   พิจารณาและตรวจสอบเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจ 
                             ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนการดําเนนิการทางวินัย 
                             ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการหรอืการใหออกจากราชการไวกอนของ         
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา   
ตลอดจนการรายงานในสวนที่เกี่ยวของ 
                             ๙)   จัดการขอแตงตั้งพนักงานอยัการใหเปนทนายแกตางคดี  กรณีขาราชการตํารวจ               
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิารตามหนาที ่

 



 ๒๖๖ 

                          ๑๐)   ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดัศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการแจง
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินัย 
                          ๑๑)   กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ      
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใตใหม ี
ความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ 
                          ๑๒)   ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ  
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
                          ๑๓)   ดําเนินการใหคําปรึกษา  แนะนํา  พจิารณา  วินิจฉยั ตีความปญหาขอกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                          ๑๔)   ควบคุม พิจารณา และวินจิฉัยสํานวนคดีแพง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและ                     
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดแีพง  กรณีที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนโจทกหรือจําเลย  
ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง 
                          ๑๕)   เปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา รวมทั้งดําเนินการตามกระบวนการทาง
อาญา ทางแพงและทางปกครอง  กรณีขาราชการตํารวจสังกัดศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
และหนวยงานถูกฟองในเหตทุี่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
   ๑๖)  ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
   ๑๗)  การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
   ๑๘)  งานที่เกีย่วของกับการสงเสริมงานสอบสวน 
   ๑๙)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
   ๒๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                          ๒๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            (๑๐) ฝายอํานวยการ  ๑๐  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                          ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑๐ 
                             ๒)   เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดน
ภาคใต   โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน  
 

 



 ๒๖๗ 

การควบคุม  และการประเมนิผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ  และใหบริการขอมูลแกหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล   
                             ๓)   ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกดิขึ้นในเขตพืน้ที ่
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๔)  วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข   
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
                              ๕)   ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด 
                              ๖)   รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ  การกําหนด 
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทัง้ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขายตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย                                
                              ๗)   ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และบํารุงรักษาระบบที่มี            
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
                              ๘)   ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุง              
และพัฒนาระบบซอฟตแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๙)   ประสานงานกบัฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมรีะบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 
                         ๑๐) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ 
                                    ๑๐.๑) ฮารดแวร (Hardware)  ไดแก  ระบบคอมพิวเตอรหลัก  ระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายทองถ่ิน (LAN)  และระบบสั่งการที่ศูนยเครือขายทองถ่ินประจําสถานีตํารวจและ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  และระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจติอล (Digital Wireless 
Data Communication)  รวมถึงอุปกรณตาง ๆ  
                                    ๑๐.๒)  ซอฟตแวร (Software)  ไดแก  งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุระบบที่เกีย่วของ 
                          ๑๑)   การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
                          ๑๒)   พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของฝายอํานวยการ ๑๐  รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใตใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
                          ๑๓)   ปรับปรุงและซอมเครื่องมือส่ือสารและโทรคมนาคมของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมทั้งหนวยงานอื่นในศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 



 ๒๖๘ 

                         ๑๔)   ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท  ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายในศูนย 
                         ๑๕)   ติดตั้งเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ  และวิทยุโทรศัพทใหกับ             
ยานพาหนะสถานีตํารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใตหรือ 
ศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ตาง ๆ  
                         ๑๖)   อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร 
                         ๑๗)   พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการจดัหาคลื่นความถี่
ของเครื่องมือส่ือสารในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                           ๑๘)   ประสานงานกบัหนวยงานทีท่ําหนาที่วจิัยและวางแผนของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต  เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดั
ชายแดนภาคใต  เพื่อตรวจสอบและควบคมุดูแลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซ่ึงประจําอยูในสถานีตํารวจ
และหนวยงานทุกหนวยในศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  แลวรายงานใหผูบังคับบญัชาทราบ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
   ๑๙)   ดําเนินการเกีย่วกับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ๒๐)  ดําเนินการชวยเหลือและแนะนําเกีย่วกับการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลย ี
   ๒๑)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                           ๒๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข)  กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน  ประกอบดวย 
                       (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
       ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
       ๖)   งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
        ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 



 ๒๖๙ 

   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
            ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั   
             ๑๔)  งานวิเคราะห ติดตามสถานการณ และบูรณาการดานการขาวอาชญากรรม 
                ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                     ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กองกํากับการสืบสวน  ๑  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับสบืสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา  สืบสวนอาชญากรรม
ที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่  การเฝาฟง  และการใชเครื่องมือพิเศษ 
ในการสืบสวนหาขาว  รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมขอมูลอาชญากรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในเขตอํานาจ
การรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน ๑ 
   ๒)  ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกบั
ความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๓)   งานเฝาฟง สืบสวนพฤติการณบุคคลและกลุมของอาชญากรรมที่มีลักษณะ 
เปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที ่
   ๔)   ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 
   ๕)   งานสืบสวนหาขาวโดยใชเครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝาฟง 
   ๖)   งานฐานขอมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๗)   พัฒนาบุคลากรดานการสืบสวนสอบสวนใหมีความรูดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือพิเศษ 
   ๘)   ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกดัศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๙)   สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
         ๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๒๗๐ 

  (๓) กองกํากับการสืบสวน  ๒  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดอาญา  สืบสวน
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับชวีิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง  ดาํเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอเดก็ เยาวชน  
และสตรี  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย  ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร  ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน  การปองกันและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สถานบริการ  
อบายมุข  ตลอดจนความผิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  ความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความผิดที่เกีย่วเนื่อง   
และความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยปฏิบัตหินาที ่ ดังนี้  
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ 
สืบสวน  ๒ 
   ๒)   ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกบั
ความผิดทางอาญาในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
    ๓) ดําเนินการสืบสวนความผิดทางอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 
         ๔)   สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการกระทาํความผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี 
   ๖)   สืบสวนความผิดเกี่ยวกับทรพัย  ความมัน่คงแหงราชอาณาจักร  และความผิด
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน 
   ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการปองกนัและปราบปรามการโจรกรรมยานพาหนะ  ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  สถานบริการ  อบายมุข  สืบสวนความผิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
   ๘)   สืบสวนความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความผิดที่เกี่ยวเนือ่ง  และความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ 
   ๙)   ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหนวยงานสืบสวนในสังกดัศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต 
   ๑๐)   สืบสวนติดตามคดีสําคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการซักถาม  ๑  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา  กฎหมายเกีย่วกับ
ความมั่นคง  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  ในสวนของการรับตัว  
ควบคุม ผูตองสงสัย ผูถูกเชิญตัว ผูสมัครใจรายงานตวัตอทางราชการ  การรักษาความปลอดภัยสถานที่ควบคุม  
การสงตัวผูถูกควบคุมใหแกหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อดาํเนินการตามกฎหมายหรือกลับภูมิลําเนา  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
 

 



 ๒๗๑ 

   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ 
ซักถาม  ๑ 
                             ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับอาคารสถานที่ อาหาร และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูถูกควบคุม 
   ๓)    ดําเนินการเกีย่วกับการควบคมุและรักษาความปลอดภัยผูถูกควบคุมและสถานที่
ควบคุม 
   ๔)   ดําเนินการจัดทําทะเบียนและสถิติ  จัดเก็บขอมูลบุคคล  พรอมจัดทําประวัติ
เบื้องตน 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการเยีย่มผูถูกควบคุม 
   ๖)   ดําเนินการสงตัวผูถูกควบคมุและสงกลับ 
   ๗)   ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 
อันเกี่ยวกับความผิดอาญา 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการซักถาม  ๒  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา  กฎหมายเกีย่วกับ
ความมั่นคง  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  ดานการสอบปากคําเบื้องตน   
การซักถาม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และการติดตามพฤติกรรมและทัศนคติ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
ซักถาม ๒ 
   ๒)   ดําเนินการสอบปากคําเบื้องตนและซักถามผูถูกควบคุม 
   ๓)   ดําเนินการขอขยายเวลาการควบคุมตัวผูถูกควบคุม 
   ๔)   ดําเนินการสรุปผลการสอบปากคําเบื้องตนและจดัทําผลการซักถามผูถูกควบคุม 
   ๕)   ดําเนินการขยายผลการซักถามเพื่อพิสูจนทราบตัวบุคคล ส่ิงของ และสถานที่    
และขยายผลการซักถามรวมกับงานซักถาม  และงานปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมและทัศนคติ 
   ๖)   ดําเนินการวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการสอบปากคําเบื้องตน
และการซักถาม 
   ๗)   สนับสนุนพนกังานสอบสวนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําตวัผูถูกควบคุม
ไปนําชี้สถานที่เกิดเหตุ ถายภาพ จดัทําแผนที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ  ตามผลการสืบสวน ซักถาม 
   ๘)   ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและทัศนคติผูถูกควบคุม 
   ๙)   ดําเนินการติดตามพฤติกรรมผูถูกควบคุมทั้งในและนอกสถานที่ควบคุม 
        ๑๐)   ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 
อันเกี่ยวกับความผิดอาญา 

 



 ๒๗๒ 

         ๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                 (๖)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา  สอบสวนคดี
อาชญากรรมที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพลที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นทีใ่นเขตอํานาจการรับผิดชอบ
ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
                              ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน 
   ๒)   งานสถิติขอมูลดานการสอบสวน  และการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตช้ันพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทัณฑ  เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาอาชญากรรม
และความมัน่คงของรัฐ 
                            ๓)   ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกบัความผิดอาญาทั้งหลายที่มีลักษณะเปนองคกรหรือผูมีอิทธิพล  และการกระทําผิด 
ที่คาบเกี่ยวระหวางหลายพื้นที่ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต 
                             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)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖) งานงบประมาณ 
        ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                       ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                     ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                 ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
 

 



 ๒๗๓ 

ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั   
                        ๑๔)  งานกิจการตางประเทศ 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับแผนดานการบรรเทาสาธารณภัยกิจการพลเรือน 
   ๑๖)  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี 
                        ๑๗)  งานชุมชนและมวลชนสัมพนัธ 
                        ๑๘)  งานรายงานขาว 
                         ๑๙)   งานกรรมวิธีขาวกรองและงานวิเคราะหขาว 
   ๒๐)  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ   
   ๒๑)   งานประสานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  จัดใหมีการสาธิตหรือใหคําแนะนํา 
เกี่ยวกับการใชอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมอืส่ือสาร ยานพาหนะอื่น ๆ  ตลอดจนการบํารุงรักษาเพือ่เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
   ๒๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๓)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                      ๒๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
          (๒)   กองกํากับการสืบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอนัเกี่ยวกับความผดิอาญาทั้งหลาย  ดําเนนิการเกี่ยวกับการปองกัน 
และปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  งานการขาว  งานสืบสวนอาชญากรรมสําคัญ  และงานสืบสวน
คดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                           ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
สืบสวน  
                         ๒)  งานประชาสัมพันธ 
      ๓)  ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ในการปฏิบัติหนาที่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา 
                          ๔)   ดําเนินการและสนับสนุนชวยเหลือสถานีตาํรวจทองที่ในการปราบปราม
อาชญากรรม การกอความไมสงบ การจลาจล การกอการรายในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมฝูงชน และการเจรจา
ตอรอง 
 
 

 



 ๒๗๔ 

                          ๕)   สืบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะกระทําเปนองคกรหรือขบวนการ  คดีอาญาที่มี 
ความรุนแรง  ซับซอน  และเกิดคาบเกีย่วในหลายพืน้ที่ของสถานีตํารวจภูธร ในเขตอาํนาจการรับผิดชอบของ
ตํารวจภูธรจังหวัด 
                         ๖)   เก็บรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญา  สําเนาหมายจับ  ตลอดจนใหความรวมมือ 
ในการสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจบัตามที่หนวยอ่ืนประสานขอความรวมมือ  และจัดทําประวัติบุคคล
ผูกระทําผิดอาญาและผูตองสงสัยที่เกี่ยวของกับคดีอาญา 
                         ๗)   อํานวยการในการแสวงหาทีเ่กี่ยวกับงานในหนาที่ของตาํรวจ  รวมทั้งการตรวจ
และวิเคราะหขอมูลการสืบสวน 
                        ๘)   ดําเนินการสืบสวนหาขาวและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งงานดานการขาวที่เกี่ยวกบัความมั่นคงของชาติ  อันเปนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ในเขตจังหวดัซ่ึงเปนพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัด 
                        ๙)   งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด 
                      ๑๐)   งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทตาง ๆ   
                   ๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
               (๓)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญาทั้งหลาย  การ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  งานคดีในเขตอํานาจการรบัผิดชอบ 
ของตํารวจภูธรจังหวดั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                     ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานสอบสวน 
                    ๒)   ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกบัความผิดอาญาทั้งหลาย  รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย ในเขตอํานาจการรับผิดชอบของตํารวจภูธรจงัหวัด 
                    ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจพิจารณาสํานวนคดีอาญาที่เสนอมายังตํารวจภูธร
จังหวดั 
                    ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และประกาศ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดและสถานีตํารวจภูธร 
                   ๕)   ใหคําปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
                    ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กลุมงานจราจร  มีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเหน็ 
เพื่อประกอบการวางแผนการจัดการจราจร  รวมทั้งประสานงานสนับสนนุควบคุมและกํากับดแูล  ตลอดจน
ติดตามประเมนิผลการดําเนนิการเกีย่วกับงานอํานวยความสะดวก  และงานรักษาความปลอดภัยในดาน

 



 ๒๗๕ 

การจราจรทางบก  ดําเนนิการตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดวาดวยการจราจรทางบก การขนสงทางบก รถยนต และลอเล่ือน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
กลุมงานจราจร  
   ๒)  ถวายความปลอดภัยดานการจราจรดวยการจัดรถยนตตรวจเสนทางเสด็จ นําและ
ติดตามขบวนเสด็จพระราชดาํเนินขององคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทน
พระองค พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนพระองค ตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนนิ 
   ๓)  จัดรถนําขบวนเดินทางของบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศตามเสนทางผาน
ของบุคคลสําคัญ 
   ๔)  ควบคุม อํานวยความสะดวกการจราจร  กรณีการชุมนุมประทวง การรวมตัวของ 
กลุมมวลชน 
   ๕)  อํานวยความสะดวกการจราจร  กรณีการตดิตั้งซอมบํารุงของหนวยงาน
สาธารณูปโภคที่ดําเนินการในผิวการจราจร 
   ๖)  ดําเนินการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ  ตลอดจน
ควบคุม กํากับ ดูแล จัดการ และแผนงานจราจร 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับแผนงานและการใชระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  ในการ
จัดการจราจรและควบคุมการจราจร 
   ๘)  ควบคุมการจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรในบริเวณพืน้ที่รับผิดชอบ  
รวมทั้งมิใหมส่ิีงกีดขวางการจราจร 
   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตามผลใบสั่ง การฝกอบรมใหความรูและคําแนะนํา 
ดานการจราจร  และการตรวจพิสูจนสภาพเครื่องยนต ผูขับขี่ และมลภาวะ 
         ๑๐)  ดําเนินการกวดขันจับกุมผูกระทําผิดเกีย่วกับการจราจร 
        ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการใชเครื่องมือบังคับลอรถในการกวดขันจบักุมผูกระทําผิด
เกี่ยวกับการจราจร 
       ๑๒)  ควบคุมการเบกิจายใบสั่งของเจาพนกังานจราจร 
       ๑๓)  ควบคุมระบบใบสั่ง การประมวลใบสั่งดวยคอมพิวเตอร  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลและดําเนนิมาตรการกับผูกระทาํผิดซํ้าซอน 
      ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกบัการจราจร 
      ๑๕)  เปนศูนยรับแจงเหตุและขาวสารการจราจร 
      ๑๖)  ใหการบริการโดยทั่วไปเกีย่วกับการจราจรแกประชาชน 
      ๑๗)  โฆษณา เผยแพร และแนะนาํในการลดและการปองกันอบุัติเหต ุ

 



 ๒๗๖ 

      ๑๘)  สนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
      ๑๙)  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติดานการจราจรกบัสถานีตํารวจทองที่และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ในการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยัดานการจราจร 
     ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                (๕)  สถานีตํารวจภูธร  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดอาญาในเขตอํานาจ 
การรับผิดชอบ  รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจาก
ตํารวจภูธรจังหวัด  นอกจากนั้นยังมหีนาทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับงานดานความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิน 
ดานความมัน่คงภายใน  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  งานการเงนิและพัสดุ  งานโภชนาการ  งานสื่อสาร  และงานรักษาการณ  โดยปฏบิัติหนาที่   
ดังนี ้
     ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
        ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
        ๓)  งานคดีและวินยั 
        ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
         ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
        ๖)   งานงบประมาณ 
       ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
         ๘)  งานสวัสดิการ 
        ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
                      ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                     ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
                     ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั   

 



 ๒๗๗ 

                            ๑๔)  งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรมขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  
ลูกจาง และครอบครัว 
                   ๑๕)  จัดหา เก็บรักษา และแจกจายเวชภณัฑ 
        ๑๖)   เก็บรักษา จัดซอมเครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ 
                            ๑๗)  งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย 
                            ๑๘)   การรักษาการณ รักษาความปลอดภัย จดัการจราจร และรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในศูนยฝกอบรม 
         ๑๙)   จัดใหมีสหกรณ กองทุนสําหรับขาราชการตํารวจ 
                            ๒๐)   จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร 
                            ๒๑)   งานโภชนาการ 
                             ๒๒)   งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร 
                           ๒๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
                    ๒๔)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                            ๒๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย                                   
  (๒)  ฝายบริการการศึกษา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานบริการการศึกษาและ
ฝกอบรม  งานทะเบียนและวดัผล  งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และหองสมุด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายบริการ
การศึกษา 
          ๒)   จัดการสอนและฝกอบรม 
               ๓)   จัดพิมพเอกสารคําสอนและตํารา  รวมทั้งการแจกจายและเก็บรักษา 
                  ๔)   งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ             
งานหองสมุด 
                    ๕)   ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมดุใหมีความทนัสมัย 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                       ๖)   งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด 
                  ๗)   งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการ 
                 ๘)   งานเตรียมทรพัยากรหองสมุดออกบริการ 
                    ๙)   งานบริการหนงัสือและชวยคนควา 
                           ๑๐)   งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ 
   ๑๑)   งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ 

 



 ๒๗๘ 

   ๑๒)   งานประเมินผลการศึกษา  ตลอดจนติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม 
   ๑๓)   ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในการควบคุม  การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
ศูนยฝกอบรม 
   ๑๔)   จัดทํารายงานการศึกษาของตนเอง รายงานประจําป เสนอศูนยปฏิบัตกิารตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต  หนวยงานที่เกีย่วของเพื่อรับรองการตรวจสอบและประเมนิผล  รวมทั้งเผยแพร 
ตอสาธารณชน 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    (๓)   ฝายปกครองและการฝก  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา  
ดูแลนักเรยีนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายปกครอง
และการฝก 
                              ๒)   ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ  
                             ๓)   ควบคุม ดูแลนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ในดานความประพฤติใหอยูในระเบียบ วินยั คําส่ัง และขอบังคับตาง ๆ ของศูนยฝกอบรม                            
   ๔)   ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว 
                             ๕)   ควบคุม ดูแลนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
ใหเขารับการฝกหัดและฝกซอมกีฬา 
                             ๖)   สงเสริม ควบคุม ดูแลการอบรมทางดานจติใจนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางดานจิตใจ  และใหมีคณุลักษณะที่ด ี
กอนออกไปปฏิบัติหนาที ่
                             ๗)   ใหความรูแกนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
                             ๘)   ดูแล ตรวจตรา กวดขนัใหนักเรียนนายสิบตาํรวจและผูเขารับการฝกอบรม                 
หลักสูตรตาง ๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน เพื่อใหการเรียนไดผลอยูเสมอ 
                             ๙)   ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือส่ิงของหลวงตาง ๆ  
                          ๑๐)   ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวธีิที่กําหนดไวหรือ             
ตามภารกิจทีไ่ดรับมอบหมาย 
                          ๑๑)   จัดเตรียม บํารุงรักษาอุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพลศึกษา อุปกรณ 
การฝกยุทธวิธีตํารวจ  ตลอดจนการดแูล รักษาสถานที่ศกึษา และฝกอบรม 

 



 ๒๗๙ 

                           ๑๒)   ใหการศกึษาอบรมและพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา            
การฝกการตอสูปองกันตัว 
                          ๑๓)   งานดําเนนิการใหความรูและฝกกฬีาประเภทตาง ๆ  ตลอดจนการฝกการตอสู           
ปองกันตัวทีก่าํหนดไวในหลักสูตร 
                          ๑๔)   งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจ 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
                 (๔)    กลุมงานอาจารย  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานสอน  งานวจิัย
และพัฒนาการศึกษา  และงานอาจารยพิเศษ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
                              ๑)   ดําเนินการเกีย่วกับการกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนงาน โครงการ หลักสูตร
การศึกษาและการฝกอบรม 
                          ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัและพัฒนาการศึกษา 
   ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน 
งานวิจยัและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพรางกาย จติใจขาราชการตํารวจ 
   ๔)   งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา  การติดตอประสานงานในเรือ่งที่
เกี่ยวของกับภาควิชาอ่ืนหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
   ๕)   งานมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวดั 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (จ)  กองกํากับการปฏิบตัิการพิเศษ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการ 
ควบคุม ดูแล และปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดอาญา  รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของตํารวจทองที่และหนวยอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกบั
ความผิดอาญาทั้งหลาย  การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่  ปองกันและปราบปรามการกอการจลาจล
และตอตานการกอการรายในเมือง  รวมทัง้การฝกทางดานยุทธวิธีใหกบัตํารวจทองทีห่รือหนวยงานอื่น ๆ   
โดยมีเขตอํานาจรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ในเขตพืน้ที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตและ 
เขตพื้นที่อ่ืน ๆ ตามแตผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจจะสั่งการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของกองกํากับการ
ปฏิบัติการพิเศษ  
                      ๒) ดําเนินการสนับสนุนเจาหนาที่  สถานีตํารวจทองที่  ในการถวายความปลอดภัย 
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ  
ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ  และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาลและตางประเทศ  
ตลอดจนสถานที่สําคัญของทางราชการ 

 



 ๒๘๐ 

                       ๓)  ปฏิบัติการรบพิเศษสนับสนนุเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ทางดานการใชอาวุธ
และอุปกรณพเิศษในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การกอความไมสงบ การกอจลาจล การกอ 
การรายในรูปแบบตาง ๆ  โดยสามารถสนับสนุนการปฏิบัติไดทั้งภาคพื้นดิน ทางน้ํา และหรือทางอากาศ 
                              ๔)  ปฏิบัติการพิเศษสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที่ ดานการเจรจาตอรอง 
เมื่อมีเหตุกอความไมสงบ การกอจลาจล การกอการราย  รวมทั้งการชวยเหลือตวัประกันจากการกอการราย
หรืออาชญากรรมตาง ๆ   
                    ๕)  ปฏิบัติการสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจทองที ่ในการควบคมุฝูงชนจาก       
การกอความไมสงบเรียบรอย การจลาจลจากเหตุตาง ๆ 
                      ๖)  ดําเนินการศึกษารูปแบบยุทธวิธีในการกออาชญากรรม  การกอความไมสงบ   
การกอการราย  เพื่อนําไปสูการฝกและการพัฒนาการปฏบิัติของเจาหนาที่ตํารวจในความรับผิดชอบของ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
  ๗)  งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด 
  ๘) งานรักษาการณ  รักษาความปลอดภัย  จดัการจราจร  และรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ๙)     งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย          
 

 



 ๒๘๑ 

ขอ  ๑๓  กองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  แบงเปนดังตอไปนี ้
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานบริหารงาน
บุคคล  งานสวัสดิการ  และงานประชาสัมพันธ  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)   งานสารบรรณ งานพิมพ และงานธุรการทัว่ไป  การรับ – สงหนังสือ   
ออกเลขหนังสือ  และจัดทําทะเบียนหนังสือราชการ ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และ 
กองบังคับการอํานวยการ 
   ๒)  การปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณวาดวยการเก็บ การยืม ระยะเวลาการเก็บ             
การทําลาย ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง บันทึกแจงความ ราชกิจจานุเบกษา  รวมตลอดถึง
เปนเจาหนาทีใ่นการแจกจายไปยังหนวยงานที่เกีย่วของทั้งภายในและภายนอกกองบังคับการ 
   ๓)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการประชุมใด ๆ ซ่ึงกองบังคับการหรือกองบญัชาการ  
จัดใหมีขึ้น  ตัง้แตการจดัเตรยีมจนกระทั่งการเก็บเรื่อง เอกสาร และการรายงานการประชุม  ทั้งนี้ ยกเวน
เฉพาะกรณีทีม่ีคําส่ังใหเจาหนาที่งานใด ๆ รับผิดชอบดําเนินการเปนพิเศษ 
   ๔)  งานการจัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางาน  และตรวจสอบรายชื่อขาราชการ
ตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางของกองบัญชาการ 
   ๕)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการเกีย่วกับงานไปรษณีย 
   ๖)  งานเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๗)  แจงกําหนดการสําหรับงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานนักขัตฤกษและการจดั         
นายตํารวจชั้นผูใหญเขาเฝารับ – สงเสด็จฯ หรือเขารวมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานนกัขัตฤกษ
ตาง ๆ   
   ๘)  งานบริหารงานบุคคลในกองบังคับการ เสนอแนะนโยบายและวางแผนกําลังคน 
   ๙)  งานทําเนยีบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
   ๑๐)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๑)  งานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดอืน เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ               
พนักงานราชการ และลูกจาง 
   ๑๒)  งานบรรจุ แตงตั้ง โอน ปฏิบัติราชการ และการลาออกจากราชการ 
   ๑๓)  งานพิจารณาบาํเหน็จความชอบ 
   ๑๔)  งานจัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงาน 
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ตลอดจนการกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 



 ๒๘๒ 

   ๑๕)  งานจัดทําสถิตแิละรายละเอยีดตาง ๆ เกี่ยวกบัการจัดกําลังเพื่อประโยชนในการ
บริหาร 
   ๑๖)  งานการลาศึกษาตอภายในประเทศ 
   ๑๗)  งานจัดสรรกําลังพลเขาประจําการและกําลังพลประจําหนวย 
   ๑๘)  งานเสนอแตงตั้งนายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๑๙)  งานวางแผนและดําเนนิการเกี่ยวกับสวัสดกิารตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ                
พนักงานราชการ และลูกจางของกองบัญชาการ 
   ๒๐)  งานขอพักอาศยัในอาคารบานพักของทางราชการ 
   ๒๑)  งานดูแลจดัการเกี่ยวกับฌาปนกิจศพขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดัที่เสียชีวติขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเมื่อไดรับการรองขอจากครอบครัวใหอุปการะ               
ชวยเหลือเกีย่วกับพิธีศพ 
   ๒๒)  สงเคราะหแกครอบครัวของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
ซ่ึงมีความเดือดรอนหรือรองขอใหชวยเหลือตามควรแกกรณ ี
   ๒๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจเยี่ยมขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ ลูกจาง 
และครอบครัวในโรงพยาบาลตามความเหมาะสมในแตละกรณ ี
   ๒๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสุขภาพเบื้องตนแกขาราชการตํารวจ พนกังาน
ราชการ และลูกจางในสังกัด 
   ๒๕)  งานสันทนาการและกฬีาใหแกขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
ในสังกัด 
   ๒๖)  วิเคราะหปญหาและเสนอแนะวิธีแกไข  รวมทั้งจัดทําโครงการสวัสดิการเพื่อสิทธิ
ประโยชนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกดั 
   ๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับงานสหกรณ กองทุน มลูนิธิ 
   ๒๘)  งานจัดทําสถิตเิกี่ยวกับงานสวัสดิการในหนาที่ 
   ๒๙)  งานเก็บรักษาสมุดประวัติขาราชการตํารวจ ลูกจางประจาํ และตํารวจนอกราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง จัดทําประวตัิ ก.พ.๗  ตลอดจน 
การแกไขรายการตาง ๆ ใหถูกตอง 
   ๓๐)  งานขอมีบัตรประจําตัวและบัตรอื่น ๆ ของขาราชการตาํรวจ พนกังานราชการ                
และลูกจาง 
   ๓๑)  งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุตาง ๆ 
   ๓๒)  งานขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  ขอและการเรียกคืนประทวนยศ 
   ๓๓)  งานขอพระราชทานยศขาราชการตํารวจชัน้สัญญาบัตร  และการเลื่อนยศ
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบตัร 



 ๒๘๓ 

   ๓๔)  งานตรวจสอบอายุราชการและงานเกีย่วกบับําเหน็จบํานาญ 
   ๓๕)  การดําเนนิการเกี่ยวกับเงนิกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (กบข.)  และกองทุน
สํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) 
   ๓๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน 
ราชการ และลูกจางในสังกัดของกองบังคับการอํานวยการ 
   ๓๗)  การจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
   ๓๘)  การเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน  
   ๓๙)  รายงานวนัลากิจ ลาปวย ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
ในสังกัด 
   ๔๐)  งานควบคุมการลาทุกประเภทของขาราชการตํารวจในสวนของกองบังคับการ            
อํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๔๑)  การรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ
และลูกจางประจํา 
   ๔๒)  การรายงานการเพิ่มเติมคุณวฒุิของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และ
ลูกจางประจํา 
   ๔๓)  งานการออกประกาศเกยีรติคณุ ชมเชยการปฏบิัติงานของขาราชการตํารวจ 
   ๔๔)  งานการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจดีเดนประเภทตาง ๆ  
   ๔๕)  งานใหคําแนะนําและประชาสัมพันธแกบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่มาติดตอ
ราชการ 
   ๔๖)  การติดตอประสานงานกับสือ่ตาง ๆ เพื่อกอใหเกดิความสัมพันธที่ดี 
   ๔๗)  เผยแพรผลงานกิจกรรมของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและหนวยงาน 
ในสังกัดใหประชาชนทราบ เกิดความเขาใจ ศรัทธา และใหความรวมมอืกับเจาหนาทีต่ํารวจ 
   ๔๘)  การจัดทํารวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงานของกองบังคับการอํานวยการ 
และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๔๙)  ดําเนินการเกีย่วกับงานที่มไิดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด 
ในกองบังคับการอํานวยการไวเปนการเฉพาะ  
   ๕๐)  งานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาสั่งการใหหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
   ๕๑)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๕๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๒๘๔ 

  (๒)   ฝายอํานวยการ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาวและงาน 
ความมั่นคง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๒ 
   ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับงานถวายความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ 
   ๓)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  การขาวกรองทาง 
การสื่อสาร  และการรักษาความปลอดภยัฝายตํารวจ 
   ๔)   จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันอาชญากรรม   
ดานความมัน่คง  ดานกิจการพิเศษ  และดานอื่น ๆ  เพื่อรายงานใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับงานดานการขาว  การตรวจสอบขาวและการวเิคราะหขาว 
ในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกีย่วของ  
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการรวบรวมขอมูลสถิติ วิเคราะหและติดตามสถานการณ
อาชญากรรมทุกประเภท 
   ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
   ๘)   ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว  รวมทั้งการดําเนนิกรรมวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา  และงานประสานการขาวกบัสวนราชการตาง ๆ 
   ๙)   จัดทําทะเบียนประวัติของแหลงขาว  จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ  
   ๑๐)   วิเคราะหสถานการณและส่ิงบอกเหตุ  เพือ่พิสูจนทราบแนวโนมภยัคกุคาม 
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
   ๑๑)   ศึกษา วจิัย และพัฒนาเกี่ยวกบักิจการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  และ 
การรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
   ๑๒)   ดําเนินการจัดทําแผน มาตรการ คําส่ังที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม 
การกอการจลาจล และการควบคุมฝูงชน 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการเลือกตั้งตาง ๆ  
   ๑๔)  ควบคุม กํากับ ดูแลศูนยปฏิบัติการ กองบญัชาการตํารวจสอบสวนกลาง
(ศปก.บช.ก.) ใหดําเนินการดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ 
   ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนความมัน่คงทางการเมอืงและการบรหิาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
ความมั่นคงทางสังคม ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
 



 ๒๘๕ 

   ๑๖)   ดําเนินการดานกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว 
อยางตอเนื่องกับหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)   งานประสานงานดานรัฐสภา รวมทั้งงานตอบกระทูถาม โดยขอรับการสนับสนุน
ขอมูลจากหนวยงานอื่น 
   ๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   ฝายอํานวยการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน  
โครงการ  งานวิจัยและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๓ 
   ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการ             
ในภาพรวม  ตลอดจนตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
แผนปฏิบัติราชการ ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๓)   รวบรวมผลการปฏิบัติของหนวยใหเปนไปตามยุทธศาสตรของกองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลางและสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภท   
   ๕)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหมีความเหมาะสมกบัสถานการณ 
   ๖)   พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
   ๗)   ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
   ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัและพัฒนา  เพือ่พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
ปฏิบัติในงานตํารวจ  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
   ๙)   ดําเนินการดานการตรวจราชการ ตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
   ๑๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๑๑)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๒๘๖ 

   (๔)   ฝายอํานวยการ  ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุง  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทํางานสถิติเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๔ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย ควบคุมและตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ 
เครื่องมือส่ือสาร อาวุธยุทโธปกรณ อาคารสถานที่ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ 
   ๓)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่ และอาวุธยุทโธปกรณ 
   ๔)  จัดทําบัญชีหรือทะเบียบการรับ จําหนาย เก็บรักษาและการบํารุงรักษาของ 
งานดานสงกําลังบํารุง 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา 
แจกจาย ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย 
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร 
   ๗)  รวบรวม เก็บรักษา แจกจายกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับ
งานดานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทีใ่ชในหองยุทธการและหองประชุม 
ของกองบังคับการอํานวยการ 
   ๙)  งานรักษาความสะอาดอาคารที่ทําการ  ตลอดจนควบคุม ดูแลที่ทําการบานพัก 
ของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชการไดเหมาะสมตลอดเวลา 
   ๑๐)   ดําเนินการเกีย่วกับการประสานในงานออกแบบ เขียนแบบ คํานวณในวศิวกรรม 
ทํารายการกอสรางประมาณคาใชจาย 
   ๑๑)  งานควบคุมการกอสราง ตลอดจนการซอมแซม 
   ๑๒)  งานที่ดิน ส่ิงกอสราง สวนควบอาคารตาง ๆ  เชน  ประปา ไฟฟา โทรศัพท  
รวมถึงการตบแตงอาคารสถานที่และดแูลความสะอาดเรียบรอยในสถานที่ทําการดวย 
   ๑๓)  งานตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
   ๑๔)  งานแจกจายยานพาหนะ น้ํามนัเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอล่ืนทุกชนิด 
   ๑๕)  งานควบคุมการใชยานพาหนะทุกชนดิ 
   ๑๖)  งานบรกิารดานการเคลื่อนยายกําลังพล และวัสดุ อุปกรณทุกชนิด 
   ๑๗)  งานสนับสนุนยานพาหนะแกหนวยปฏิบัตเิฉพาะกจิหรือยามฉุกเฉิน 



 ๒๘๗ 

   ๑๘)  งานดูแลและเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และส่ิงอุปกรณ 
ทุกชนิดในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและเปนระเบยีบเรียบรอย 
   ๑๙)  งานจายอาวุธยทุโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และสิ่งอุปกรณทุกชนดิ 
   ๒๐)  งานควบคุมบญัชีและจําหนายอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ใหมี 
ความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา  
   ๒๑)  งานสนับสนุนกิจการสงกําลังบํารุงใหแกขาราชการตํารวจ  ซ่ึงปฏิบัติงาน 
เฉพาะกจิหรือยามฉุกเฉินเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใช หรือส่ิงอุปกรณทุกชนดิ 
   ๒๒)  งานปรับปรุงซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสารประเภทวิทยุรับ – สง  วิทยุโทรทัศน
วิทยกุระจายเสยีง  เครื่องมือบันทึกขอมูล  เครื่องมือส่ือสารอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๒๓)  งานติดตั้งเครือ่งมือส่ือสารประเภทวิทยุรับ – สง วิทยุโทรทัศน ยานพาหนะ 
ของหนวยงานในความรับผิดชอบ หรือศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ตาง ๆ 
   ๒๔)  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยี 
ของกองบัญชาการใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
   ๒๕)  งานจัดทําสถิตแิละรายละเอยีดตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่เพื่อประโยชน 
ในการบริหาร 
   ๒๖)  จัดทําประวัติและรายการเพื่อลงบัญชีคุมรายการสิ่งของหลวงตามระเบยีบ 
   ๒๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)   ฝายอํานวยการ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปองกันอาชญากรรมและ
กิจการพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๕ 
   ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับงานจราจร และงานปองกันอุบัติภยัตาง ๆ  
   ๓)   เปนเจาหนาทีพ่ิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับงานจราจรที่เกีย่วของในอํานาจหนาที่
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  รวมทั้งการวางแผนปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด
กฎหมายจราจร 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน  
ทําโครงการ  ดูแลแผนการงานในชวงเทศกาลตาง ๆ  เชน  เทศกาลปใหม  สงกรานต  
   ๕)   ดําเนินการจัดทําแผน มาตรการ คําส่ังที่เกี่ยวของกับงานปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมทุกประเภท  ตลอดจนการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติ 



 ๒๘๘ 

   ๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการใหคําแนะนํา  ช้ีแจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการ
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยนัตรายอื่น ๆ  
   ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับงานรกัษาความปลอดภยับุคคลสําคัญ 
   ๘)   เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ  การกําหนดมาตรฐานใหความรูเกี่ยวกับ           
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การจราจร และการปองกันยาเสพติดใหโทษใหแกนกัเรียน นักศึกษา 
เด็ก เยาวชน และสตรี 
   ๙)   วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกบังานดานการบริการและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  ตลอดจนงานปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  เพื่อใหเกดิความสงบ
เรียบรอย 
   ๑๐)   รวบรวมขอมลูสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   ๑๑)   งานพิจารณาออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปนในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๖)   ฝายอํานวยการ  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  งานการเงนิ
และบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๖ 
   ๒)   ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน
ดานงบประมาณ การเงิน และการบัญช ี
   ๓)   จัดทําทะเบียนควบคุมงบประมาณ  จัดทําประมาณการและขอมูลการรับ – จาย  
เงินงบประมาณ และนโยบายงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
ตลอดจนใหคาํปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ 
ในสังกัด 
   ๔)   ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงาน  ตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๖)   ดําเนินการจัดทํารายการเบิกจายเงินเดือน คาจาง ขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ ภายในกรอบบัญชีถือจายเงินเดอืนที่ไดรับอนมุัติบัญชี



 ๒๘๙ 

ถือจายประจําปแลว  ตลอดจนเงินคาใชจายตาง ๆ ในหมวดงบดําเนินงานรายการคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
ครุภัณฑ ทีด่ินและสิ่งกอสราง เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และคําส่ังที่เกีย่วของ 
   ๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ  และ 
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๘)   การขอเบิกเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงนิอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบังคับการอํานวยการ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและ 
การจัดทําบัญชีรับ – จาย  
   ๙)   จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
   ๑๐)   ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๑๑)   จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๒)   ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๑๓)   จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๔)   จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหกองบังคับการอํานวยการทราบ 
ตามกําหนดเวลา 
     ๑๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ  
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
   ๑๖)   รับผิดชอบในการรับแสดงตนของผูรับบํานาญทางกองบัญชาการตํารวจ 
สอบสวนกลาง  และจัดทําฐานขอมูลการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญ  พรอมทั้งตรวจสอบปรับปรุงฐานขอมูล 
และสถานภาพของผูรับบํานาญ  การเบิกจายเงินสวัสดกิารของผูรับบํานาญ  การทําเพื่อชําระหนี้บคุคลที่สาม
ของผูรับบําเหน็จบํานาญ  ตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมการหักภาษี ณ ทีจ่าย  แจงรายการหักภาษีตอ
กรมบัญชีกลางในการเสียภาษีประจําปของขาราชการบํานาญของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๑๗)   ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
   ๑๘)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง
ของกองบังคับการอํานวยการ 
   ๑๙)   รวบรวม ศึกษา พิจารณา และแจงเวยีนกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ และมติ
ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตใหเบิกจายได  รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง 



 ๒๙๐ 

แกไขคําส่ังตาง ๆ ในอํานาจของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหสอดคลองกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ    
ตลอดจนดําเนนิการทําความตกลงเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ เบิกจายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีไปที่กระทรวงการคลัง 
   ๒๐)   ดําเนินการเกีย่วกับงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายทกุประเภท 
   ๒๑)   ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงนิตามเอกสารการจายทุกประเภทจากกรมบัญชกีลาง 
ผานระบบ GFMIS  หรือเบิกจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๒๒)   การยืมเงินทดรองราชการประจําหนวย 
              ๒๒.๑)   ตรวจสอบหนีสิ้นตามสัญญายืมเงินทดรองราชการประจาํหนวย 
นําเสนอผูมีอํานาจลงนามอนมุัติจายเงนิตามสัญญายืม  จายเงินยืมทดรองราชการตามสัญญายืมที่ไดรับอนุมัติ
แลวสงเอกสารที่จายเงินแลวใหงานบัญชบีันทึกบัญช ี
              ๒๒.๒)   เมื่อลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญายืม  ออกใบรับใบสําคัญ ใบเสร็จรับเงิน 
กรณีมีเงินเหลือจาย  จดัทําทะเบียนคุมการรับใบสําคัญ 
              ๒๒.๓)   ตรวจสอบเอกสารการใชคืนเงินยืมทดรองราชการ ใบสําคัญคาใชจาย
ตาง ๆ  เมื่อถูกตองตามระเบยีบ กฎหมาย ฯลฯ ดําเนนิการวางฎีกาขอเบกิเงินจากกรมบัญชีกลางผานระบบ 
GFMIS หรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
             ๒๒.๔)   เมื่อเอกสารขอเบิกไดรับอนุมตัิและโอนเงิน  ใหหนวยงานจาก
กรมบญัชีกลาง หรือหนวยงานที่เกีย่วของ งานการเงินดําเนินการจดัทําเช็คส่ังจายเงินใหกับผูมีสิทธิ  แลวสง
เอกสารการจายเงิน  และเขาไปบันทึกการจายเงินตามฎกีาที่เบิกในระบบ GFMIS  
   ๒๓)   การยืมเงินราชการ 
             ๒๓.๑)   ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินราชการ  และวางเบิกเงินจาก
กรมบัญชีกลางผานระบบ GFMIS  เมื่อไดรับอนุมัติและโอนเงินเขา  หนวยงานจากกรมบัญชีกลางจัดทําเช็ค
จายเงินใหกับผูมีสิทธิ 
             ๒๓.๒)   ตรวจสอบเอกสารใชคืนเงินยืมราชการ  เมือ่ถูกตองแลวดาํเนินการ
บันทึกหกัลางสัญญาการยืมเงินผานระบบ GFMIS 
             ๒๓.๓)   สงเอกสารที่ดําเนินการเรยีบรอยแลวใหงานบัญชี 
   ๒๔)   สงเอกสารการเบิกจายทุกประเภท  พรอมเอกสารการอนุมัติฎีกาของ
กรมบัญชีกลางจากเครื่อง GFMIS  ใหงานการเงินดําเนินการจาย 
   ๒๕)   ดําเนินการบันทึกการรับ – จายเงินทกุประเภทผานระบบ GFMIS   
   ๒๖)   งานรับจายและเก็บรักษาเงินประกันหรือหลักประกัน 
   ๒๗)   งานเก็บรักษาและนําเงนิสงคลังของกองบังคับการอํานวยการ และหนวยงานยอย 
 
 



 ๒๙๑ 

   ๒๘)   งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือสวัสดิการการเงนิ 
   ๒๙)   เงินทดรองราชการประจําหนวยของหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง 
             ๒๙.๑)   ดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาการยืมเงินทดรองราชการประจําหนวย
เปนประจําทกุสิ้นปงบประมาณ 
             ๒๙.๒)   สงสัญญาการยืมเงินที่เปลีย่นแปลงแลวใหงานบัญช ี
   ๓๐)   สงหลักฐานการจายเงินและการนําเงินสงคลังทุกประเภทใหงานบัญช ี
   ๓๑)   บันทึกบัญชีทกุประเภทของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๓๒)   งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินทุกประเภทกับระบบ GFMIS 
   ๓๓)   ลูกหนี้เงินยืมราชการ 
             ๓๓.๑)   บันทึกลูกหนี้เงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงินในทะเบียนคุม 
เงินยืมราชการ 
             ๓๓.๒)   บันทึกการสงใชใบสําคัญของลูกหนี้ยืมเงนิราชการในทะเบียนคุม 
เงินยืมราชการ  เปลี่ยนสภาพจากลูกหนี้เงินยืมราชการเปนใบสําคัญเงินงบประมาณ 
   ๓๔)   จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน บัญชีเงนิสด และบัญชีเงินฝากธนาคารตาง ๆ  
ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๓๕)   ตรวจสอบและจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลางทุกบัญชี 
   ๓๖)   ตรวจสอบเอกสารแทนตัวเงนิและจํานวนเงินคงเหลือวามียอดตรงตามทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการประจําหนวย 
   ๓๗)   จัดทํารายงานการเงินตาง ๆ สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและหนวย 
ที่เกี่ยวของ 
   ๓๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)   ฝายอํานวยการ  ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานคดี  งานนิติการ  
งานวินยั  งานรับเรื่องราวรองทุกขและสืบสวนขอเท็จจรงิ  รวมตลอดถึงงานตรวจสํานวนการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา  และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาซึ่งอยูในอํานาจของกองบัญชาการตํารวจ 
สอบสวนกลาง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๗ 
 



 ๒๙๒ 

   ๒)   งานตรวจพจิารณาการขออนญุาตสอบสวนคดีอาญา  รวมสืบสวน  สอบสวน 
ฝายเดียวของหนวยงานในสังกัด  พิจารณาออกคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานตาง ๆ  แตงตั้งคณะพนักงานสืบสวน
สอบสวน 
   ๓)   งานดานการจดัการหมายเรียก หมายอาญา  การติดตามและใหความคุมครอง
พยาน 
   ๔)   งานตรวจพจิารณา ตรวจสอบ ควบคุม เรงรัดสํานวนการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา  และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาของหนวยในสังกัด  กาํชับ กวดขนั แนะนําการปฏบิัติหนาที่
ของพนักงานสอบสวนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังที่เกี่ยวของ 
   ๕)   งานดานนติิการ ที่ปรึกษากฎหมาย หารือขอความเห็น รวบรวมแกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
     ๖)    งานดานนติิวทิยาศาสตร และการพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
     ๗)   งานดานพัฒนาการสอบสวน 
     ๘)    งานดานการรายงานเหตุทางคดี รายงานหมายจับ รายงานขาราชการตองหา
คดีอาญา รายงานตนตองหาคดีอาญา และเหตุรายงานอืน่ ๆ ที่ตองรายงานตามกฎหมาย ระเบยีบ คําสั่ง  
ที่เกี่ยวของ 
     ๙)    การดําเนนิการเกี่ยวกับขาราชการกระทําผิดวินัย ถูกรองเรียน หรือถูกดาํเนิน
คดีอาญา 
     ๑๐)   งานดานการควบคุม ตรวจสอบ กวดขนั ดแูลการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจในสังกดั  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังตาง ๆ  
     ๑๑)   งานดานคดีปกครองที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินยั  และการใชอํานาจ 
ทางปกครอง 
    ๑๒)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับการพิจารณารับเรือ่งราวรองทุกข หนังสือรองเรียน  
การสืบสวนขอเท็จจริง 
     ๑๓)   งานพิจารณาดาํเนินการทางวนิัย ทางแพง และความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่
   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๘)   ฝายอํานวยการ  ๘  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
 
 



 ๒๙๓ 

   ๑)    งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๘ 
   ๒)    ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริม หารือ ชวยเหลืองานแปลเอกสารภาษาตางประเทศ       
และลาม 
   ๓)    ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอประสานงานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
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)  งานจัดสงและกํากับดแูลขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที ่ณ ตางประเทศตาม 
การรองขอขององคการระหวางประเทศ 
   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙)   ฝายอํานวยการ  ๙  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)     งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๙ 
   ๒)    งานการเงิน งบประมาณ แผน และกําลังพลของฝายอํานวยการ ๙  
   ๓)   ดําเนินการวิเคราะห วจิัยขอมูล 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 วเิคราะหระบบ และพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล ตามที่           
ฝายอํานวยการ ๙ ไดรับมอบหมาย 
   ๑๐)  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพฒันาระบบสารสนเทศแกหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๑๑)   พัฒนาและปรบัปรุงระบบสํานักงานอัตโนมัติ  เปนการนาํระบบเครือขายมาใช
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอปุกรณเพื่อใชงานดานการสื่อสารระหวางผูใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เพื่อให 
ผูใชสามารถสงจดหมาย บันทึกสั่งการ ตลอดจนหนังสือราชการตาง ๆ ไปยังหนวยงานในสังกดัสําหรับ 
การจัดพิมพ การรับเอกสารหรือหนังสือไดอยางถูกตอง รวดเร็ว  รวมทั้งพิจารณานําระบบการประชุมทางไกล 
(Video Teleconference) สําหรับหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งในสวนภูมภิาค  เพื่อลดคาใชจายในการเดนิทางและ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสั่งการ 
   ๑๒)   ควบคุม ดูแล เปนผูประสานงานการใชระบบ POLIS รวมถึงระบบสารสนเทศ 
อ่ืน ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติระหวางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางกับหนวยงานในสังกัด  
เพื่อใหระบบสามารถที่จะดาํเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   ๑๓)   บริการใหความรู ตอบขอซักถาม และแกไขปญหาใหกับผูใชงาน (User) ในระบบ
สารสนเทศหรือระบบฐานขอมูลที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๑๔)   ควบคุม ดูแล รักษาความปลอดภัยและแกไขปญหาในการใชงานระบบเครือขาย
ภายในกองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
   ๑๕)   ควบคุม บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ 
ที่เกี่ยวของของทางราชการในความรับผิดชอบของฝายอํานวยการ ๙  ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดเสมอ  
   ๑๖)   ใหบริการดานเทคนิค การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร  และการแกไขปญหาความขดัของ  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ                
กองบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 



 ๒๙๕ 

   ๑๗)   วางแผน และพัฒนาระบบการเครือขายส่ือสารขอมูลภายในองคกร (Intranet) ของ
กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  เพื่อใหเปนตนแบบสําหรับหนวยงานในสังกดั
ในการนําไปประยุกตใช 
   ๑๘)   ตรวจสอบและเฝาระวัง ปองกันการใชงานระบบอินเตอรเน็ตของกองบังคับการ
อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  เพื่อมิใหกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร  ซ่ึงอาจสรางความเสียหายใหกับหนวยงานได 
   ๑๙)  ศึกษา คนควา วิจัยงานดานเทคโนโลยีเครือขาย เพื่อใหระบบเครือขายทํางานได
อยางดีที่สุด  
   ๒๐)  ดูแลและพฒันาเว็บไซตของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  รวมทัง้ให
คําปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซตสําหรับหนวยงานในสังกดัเพื่อใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั 
   ๒๑)   จัดการฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
   ๒๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๑๐)  ฝายอํานวยการ  ๑๐  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาอบรม  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)     งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑๐ 
   ๒)    งานแผน พจิารณากําหนดหลักสูตรและวิธีการฝกอบรมขาราชการตํารวจในสังกดั
และหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓)    งานกําหนดคณุสมบัติ การจดัขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตรและ
โครงการตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่น 
   ๔)    ดําเนินการจัดการฝกอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาขาราชการตํารวจที่กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง หรือกองบังคับการอํานวยการ เปนผูจัด 
   ๕)    งานพิจารณากาํหนดตวับุคคลไปรวมสัมมนา อบรม  ตลอดจนบรรยายวิชาการ 
ตาง ๆ ที่หนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นรองขอ 
   ๖)   งานดําเนนิการใหขาราชการตํารวจในสังกัดมีโอกาสไปศึกษาตอ  
ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ตามความเหมาะสมและจําเปน 
   ๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)   งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๒๙๖ 

 (ข)  กองบังคบัการปราบปราม  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานสถานีวิทยกุระจายเสียง 
   ๑๕)  งานวิเทศสัมพนัธ 
   ๑๖)  งานรักษาการณ 
   ๑๗)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๗)    กองกํากับการ ๑ – ๖  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษา 
ความสงบเรียบรอย สืบสวนสอบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งปองกันปราบปราม 
การกออาชญากรรมที่ตองใชกําลังปฏิบัติการเสริมจํานวนมาก  สนับสนนุการปองกันปราบปรามการกอ 
การจลาจลและการควบคุมฝูงชน  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น 



 ๒๙๗ 

อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชวีิต รางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธสงคราม  
และความผิดทีม่ีโทษทางอาญา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๘)   กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ   มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชิน ีพระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชวีิต รางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล  
มือปนรับจาง อาวุธสงคราม  และความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับการกอความไมสงบสุขแกประชาชน 
ที่ตองใชกําลังปฏิบัติการเสริมจํานวนมาก  สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกอการจลาจลและ
ควบคุมฝูงชน  ระงับเหตุฉุกเฉิน  ปราบปรามการกอการราย  การกอวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร  ปฏิบัติงาน
ดานรถวิทยุสายตรวจมหีนาที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  งานสื่อสารและ
ศูนยวิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ  งานรับแจงเหตุและเบาะแสทางโทรศัพทและทาง
ไปรษณยี  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
  (๙)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่วกบัชีวิต รางกาย 
ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธสงคราม  และความผิดที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจกัร  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ค)  กองบังคบัการตํารวจทางหลวง  ประกอบดวย 
   (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 



 ๒๙๘ 

   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๙)    กองกํากับการ  ๑ – ๘  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ  และความผิด 
อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง  อํานวยความสะดวก ใหบริการและจัดการจราจรบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ  
ควบคุม ดูแลการใชทางหลวงและทางพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย  และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  แตละกองกํากับการแบงออกเปน 
สถานีตํารวจทางหลวง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    สถานีตํารวจทางหลวง  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ  และความผิด 
อ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง  อํานวยความสะดวก ใหบริการและจัดการจราจรบนทางหลวงและทางพิเศษตาง ๆ 
ควบคุม ดูแลการใชทางหลวงและทางพิเศษใหเปนไปตามกฎหมาย  และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๑๐)   กลุมงานถวายความปลอดภยั  มีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการ
อํานวยการและสนับสนุนถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษตัริย พระราชนิี พระรัชทายาท  
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ ในการเสด็จ 
แปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักสวนภูมภิาค  และกรณีเสด็จพระราชดําเนินหรือเดินทาง 



 ๒๙๙ 

โดยรถยนตในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือภารกิจนอกเขตกรุงเทพมหานคร  ใหคําแนะนํา ขอกฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ังที่เกี่ยวของกับการถวายความปลอดภัย  และการนําขบวนใหแกผูบังคบับัญชาและหนวยงาน 
รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๑๑)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  และกฎหมายอืน่อันเกีย่วกับความผิดทางอาญาและจราจรบนทางหลวง 
และทางหลวงพิเศษ ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ง)   กองบังคบัการตํารวจรถไฟ  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ  
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๓๐๐ 

  (๒) – (๖)   กองกํากับการ  ๑ – ๕  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษาความสงบเรียบรอย  ปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น  
อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา  และความผดิอื่นที่เกีย่วเนือ่งบนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา แนวเขตเสนทาง
รถไฟและเขตพื้นที่สถานีรถไฟ รถไฟฟา ในเขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย  รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  แตละกองกํากับการ
แบงออกเปนสถานีตํารวจรถไฟตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
    สถานีตํารวจรถไฟ  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการถวายความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษาความสงบเรียบรอย  ปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่น 
ที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ  รักษาความปลอดภยัแกประชาชนในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของการรถไฟแหง 
ประเทศไทยและพื้นที่สถานรีถไฟ  รวมทั้งติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (จ)   กองบังคบัการตํารวจทองเที่ยว  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
 



 ๓๐๑ 

   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๖)   กองกํากับการ  ๑ – ๕  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผูเสียหายหรือ
ผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อการอืน่ 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  หรือในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและความผิดอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่อง  ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และใหความปลอดภยัแกนักทองเทีย่ว ในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  แตละกองกํากับการแบงออกเปนงานสืบสวน และสถานีตํารวจทองเทีย่ว  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
              ๑)  งานสืบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น ๆ  
รักษาความสงบเรียบรอย  สืบสวน  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญาทัว่ราชอาณาจกัร  ทั้งในกรณทีี่ผูเสียหาย
หรือผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อการทองเทีย่วหรือเพื่อการอื่น 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  หรือในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ใหความชวยเหลือ 
อํานวยความสะดวก และใหความปลอดภยัแกนักทองเทีย่ว  รวมทั้งการสืบสวนหาขอเท็จจริงตามบัตรสนเทห 
หนังสือรองเรียน คํารองเรียน ในเขตพื้นทีรั่บผิดชอบ 
              ๒)   สถานีตํารวจทองเที่ยว  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบเชนเดียวกับกองกํากับการ ๑ – ๕  สําหรับสถานีตํารวจทองเที่ยว  ๕  กองกาํกับการ ๑ (ศนูยวทิยุ)  
ใหมีหนาที่เพิม่เติม  ดังนี้  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิทยุส่ือสารของกองบังคับการและกองกํากับการ ๑  โดย
ปฏิบัติหนาที่เปนศูนยควบคมุและสั่งการทางวิทยุส่ือสาร โทรศัพท โทรสาร ทั้งภายในและภายนอกหนวย  



 ๓๐๒ 

การรายงานเหตุดวน เหตุพเิศษ ทางวิทยุส่ือสาร โทรศัพท โทรสารของกองบังคับการและกองกํากับการ ๑  
และงานรักษาความปลอดภยัสถานที่ของกองกํากับการ ๑  รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)   กองกํากับการ  ๖  มีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภยั
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ  
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  การรักษาความสงบเรียบรอย  
สืบสวน  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิดอาญา  ทั้งในกรณีทีผู่เสียหายหรือผูตองหาเปนคนตางดาวซึ่งเขามา 
ในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวเพื่อการทองเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  หรือ 
ในกรณีที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ใหความชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวก และใหความปลอดภัยแกนกัทองเที่ยว  รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
 (ฉ)   กองบังคบัการตํารวจน้ํา  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานคดีและวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว  
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั  
   ๑๕)    ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 ๓๐๓ 

   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กองกํากับการ  ๑  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม  สืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และ 
ตามกฎหมายอืน่ที่มีโทษทางอาญา  ตลอดจนคนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางน้ํา  
จัดกําลังเขารวมปฏิบัติการทางเรือ  เตรียมความพรอมและซอมบํารุงเรือตรวจการณ เครื่องยนต ระบบ
ขับเคลื่อน เครื่องมือส่ือสาร เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนกิส  รวมถึงอุปกรณ
ประจําเรือ  ติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ  ๒  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภยั
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ บริเวณที่ประทับ ในการปฏิบตัิราชกรณียกิจ  รักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจน้ํา  การปฏิบัติงานใตน้ําเพื่อการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับความผิด
ทางอาญา  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางทะเล  การตอตานการกอการรายทางทะเล   
การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา ผูประสบภัยพบิัติทางธรรมชาติ  และปฏิบตัิการคนหาและ
ชวยเหลือผูประสบภัยรวมกบักําลังทางเรือ  สํารวจและคนหาของกลางหรือส่ิงผิดกฎหมายใตน้ํา  งานดาน 
เวชศาสตรใตน้ําและพยาบาล  การฝกอบรมขาราชการตํารวจใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใตน้ํา  
การใหความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ําแกหนวยงานอืน่และประชาชน  การปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการ  ๓  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานทางเรือ 
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอืน่อัน
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาในนานน้ําไทย  การสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี  และควบคุม ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางทะเล  งานความมัน่คงของชาติทางทะเล  การรักษาความปลอดภัยทาง
น้ํา  การใหความปลอดภัยในการเดินเรือและฐานขุดเจาะปโตรเลียมในทะเล  และอืน่ ๆ ใหเปนไปตามกติกา
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO)  การปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเกีย่วกับ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล  การกําหนดยุทธการทางเรือในการปฏิบัติงานทางเรือของกองบังคับการ
ตํารวจน้ํา  เพื่อการฝกรวม/ผสมทางทะเลระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ  การพัฒนา
ปรับปรุงบุคลากรและวิทยาการทางเรือในสาขาตาง ๆ  ติดตอ ประสานงาน และใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ  การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรหรือ
หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๓๐๔ 

   (๕) – (๑๒)  กองกํากับการ  ๔ – ๑๑  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  รักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอืน่อนัเกี่ยวกับความผิดทางอาญา  สืบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  ตลอดจนคนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางน้ํา  บังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ หรืออนุสัญญาระหวางประเทศเกีย่วกับกิจการพาณิชยนาวี การคา ความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน ความมั่นคงของรัฐ ส่ิงแวดลอม ที่ประเทศไทยใหสัตยาบนั  หรือนํามาบังคบัใชเพื่อรักษาทรัพยากร
และผลประโยชนของชาติทางน้ําในสวนที่เกี่ยวของ  ติดตอประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
แตละกองกํากบัการแบงออกเปนสถานีตํารวจน้ํา  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
    สถานีตํารวจน้าํ  มีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการปองกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม  สืบสวนการกระทําผิดตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม
กฏหมายอื่นอนัเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ  และซอมบํารุงเรือตรวจการณเบื้องตน  
ตลอดจนคนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางน้ํา  ติดตอประสานงานกับองคกรหรือ
หนวยงานตาง ๆ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๑๓)  กลุมงานเรือตรวจการณขนาด  ๑๑๐ – ๑๘๐ ฟตุ  มีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบ
เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยทางน้ําสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยทางน้ําบุคคล
สําคัญ  ทําหนาที่เปนเรือราชพาหนะตรวจปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายในนานน้ําไทยและ
เขตอํานาจรัฐทางทะเลลาดตระเวน  คนหาและชวยเหลือเรือ อากาศยาน และผูประสบภัยทางทะเล  รักษา
ผลประโยชนของชาติในนานน้ําไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชายแดนทางทะเล  บงัคับใชกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ หรืออนุสัญญาระหวางประเทศเกีย่วกับกิจการพาณิชยนาวี การคา ความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน ความมั่นคงของรัฐ และส่ิงแวดลอมในทะเลซึง่ประเทศไทยไดใหสัตยาบนั  หรือนํามาบังคับใช
ปฏิบัติการทางดานจิตวิทยาแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (ช)   กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  



 ๓๐๕ 

   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓) งานการขาว 
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๗)   กองกํากับการ ๑ – ๖  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบัการรักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอืน่ทีม่ีโทษ 
ทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วเนือ่งในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ   
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
   (๘)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วเนือ่งทั่วราชอาณาจักร  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ซ)   กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 



 ๓๐๖ 

   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ  
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานวิเทศสัมพนัธ 
   ๑๕)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒) – (๗)   กองกํากับการ ๑ – ๖  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบัการรักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการคามนุษย  สืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับ 
การคามนุษย  รวมทั้งความผดิเกีย่วกับแรงงานและตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วเนื่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  (๘)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่วกบัการคามนษุย   
รวมทั้งความผดิเกีย่วกับแรงงานทั่วราชอาณาจักร  หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวเนื่อง 
ทั่วราชอาณาจกัร  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 ๓๐๗ 

 (ฌ)   กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)    งานงบประมาณ 
   ๗)    งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)    งานสวัสดิการ 
   ๙)     งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)   งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานรักษาการณ 
   ๑๕)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๓)    กองกํากับการ  ๑ – ๒  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท  สืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีทุกประเภท  
และความผิดอืน่ที่เกีย่วเนื่อง ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



 ๓๐๘ 

  (๔) – (๕)   กองกํากับการ  ๓ – ๔  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  สืบสวน
สอบสวน  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา  และความผิดอื่นที่เกีย่วเนื่อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๖)   กองกํากับการ  ๕  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารทุกประเภท  สืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายอื่นอันเกีย่วกับการเงินการธนาคาร 
ทุกประเภท  และความผิดอืน่ที่เกีย่วเนื่อง ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๗)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่วกบัอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจ  หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ญ)   กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 



 ๓๐๙ 

ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๕)    ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)    งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๗)   กองกํากับการ ๑ -  ๖   มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบัการรักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐหรือ 
การทุจริตในวงราชการ  และความผิดวาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐหรือในวงราชการ  สืบสวน
สอบสวน  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา
เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐหรือการทุจริตในวงราชการ  และความผิดวาดวยการเสนอราคา 
ตอหนวยงานของรัฐหรือในวงราชการ  และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ  รวมท้ัง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
  (๘)    กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่วกบัการทุจริตของ
เจาหนาที่ของรฐัหรือการทุจริตในวงราชการ  และความผิดวาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐหรือ 
ในวงราชการ  หรือการกระทาํผิดทางอาญาตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วเนื่องทั่วราชอาณาจกัร  รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (ฎ)   กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร  
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 



 ๓๑๐ 

   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๓)   กองกํากับการ ๑ – ๒  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบเรียบรอย  ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  ยกเวนงานใน 
ความรับผิดชอบของกองกํากับการ ๓ และกองกํากับการ ๔  สืบสวนสอบสวน  ปฏิบตัิงานตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  และตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  ยกเวนงานในความ
รับผิดชอบของกองกํากับการ ๓ และกองกาํกับการ ๔  และความผิดอืน่ที่เกีย่วเนื่อง ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ  
รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการ  ๓  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการ  ๔  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาหารและยา  สืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วกับอาหารและยา  และความผิดอื่น 
ที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (๖)  กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อาหารและยา  หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วเนื่อง 
ทั่วราชอาณาจกัร  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 ๓๑๑ 

 (ฏ)   กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
ประกอบดวย 
   (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานกฎหมาย งานคดี และงานวินยั  
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)   งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ    
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานการขาว 
   ๑๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)   กองกํากับการ  ๑  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  สืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร  โดยมีเปาหมาย
ของการกระทาํความผิดเปนความลับของระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอร  การใชงานระบบ
คอมพิวเตอร  ตลอดจนความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร  และความผิดอื่นที่เกีย่วเนื่อง 
ทั่วราชอาณาจกัร  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 ๓๑๒ 

  (๓)   กองกํากับการ  ๒  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  สืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วกับคดีที่ใชอุปกรณหรือชุดอปุกรณ 
ของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใด  และ
แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติเปนเครื่องมือหลัก 
ในการกระทําความผิด  และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องทัว่ราชอาณาจักร  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๔)   กองกํากับการ  ๓  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  สืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามกฎหมายอื่นที่เกีย่วกับการนําเขาหรือเผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรที่ระบุวาเปนความผิดในกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร   
หรือการนําเขาหรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดอาญา  และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 
ทั่วราชอาณาจกัร รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๕)   กลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และสืบสวนความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  โดยปฏิบตัิหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการทั่วไปของกลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลย ี
   ๒)    ดําเนินการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมกบัฝายปฏิบัติการ หรือ
หนวยงานอืน่ตามที่ไดรับการรองขอ 
   ๓)    สนับสนุนการจัดเก็บพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส และวัตถุพยานในคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทีเ่กิดเหต ุ
   ๔)    สนับสนุนการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสใหแกฝายปฏิบัติการ 
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรองขอ 
   ๕)    ดําเนินการตรวจสอบและเฝาระวังการกระทําความผิดใด ๆ บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต  รวมทั้งปฏิบัติการโตตอบในเชิงรุกบนเครือขายคอมพิวเตอร  เพื่อปราบปราบ ระงับความเสียหาย
อยางเด็ดขาด รวดเร็วของการกระทําในลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอรรวมกับฝายปฏิบัติการหรือ
หนวยงานอืน่ตามที่ไดรับการรองขอ 
   ๖)    ดําเนินการวิจยั พัฒนา จัดหา และควบคุมดูแลการใชเครือ่งมืออุปกรณพิเศษตาง ๆ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพงานสบืสวนและปราบปราม 
   ๗)   เปนหนวยงานกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติในการประสานงานดานการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกับตางประเทศ 



 ๓๑๓ 

   ๘)   ฝกอบรมใหความรูในดานเทคนิคการสืบสวนสอบสวนกระทําความผดิเกีย่วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือหนวยงานอืน่ที่รองขอ 
  (๖)   กลุมงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีที่มุงกระทําความผิดเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร  หรือขอมูลคอมพิวเตอรตกเปนเปาหมายของ
การกระทําความผิด  หรือที่ใชระบบคอมพิวเตอรเปนเครือ่งมือหลักในการกระทําความผิด  หรือที่เกี่ยวกับ 
การนําเขาหรือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรทีร่ะบุวาเปนความผิดในกฎหมายวาดวยการกระทําความผดิเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร  หรือการกระทาํผิดทางอาญาตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วเนื่องทั่วราชอาณาจกัร  รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 



                       ๓๑๔ 
 

ขอ  ๑๔  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ  แบงเปนดังตอไปนี้      
 (ก)   กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายธุรการและกําลังพล   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบัการบริหาร ปกครอง   
กํากับ ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานธุรการ  งานกําลังพล  งานประวัติ  งานสวัสดิการ  งานแผนอัตรากําลัง  งานวิเคราะหและกําหนดตําแหนง            
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  เปนเลขานุการที่ประชมุของกองบังคับการและกองบัญชาการที่ไดจดัใหมขีึ้น 
ทุกกรณี  เวนแตกรณีที่มีหนวยใดที่เจาของเรื่องรับหนาที่เปนเลขานุการเอง  รวมทั้งจัดระเบียบวาระ  
เตรียมการประชุม และจัดทาํรายงานการประชุม 
   ๓)  รับ – สงหนังสือจากหนวยงานตาง ๆ 
   ๔)  เก็บรักษาและรวบรวมระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศ แจงความของทางราชการ  
ตลอดจนราชกจิจานเุบกษาและเอกสารอืน่ที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิไดรับไว 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเวรยามเวรรักษาการณเพื่อรักษาสถานที่ราชการ  ปองกัน
และระงับอัคคภีัย  และรวบรวมเกีย่วกับการจัดปฏิบัติหนาที่และเวรที่หนวยตาง ๆ เสนอมา 
   ๖)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในพิธีการตาง ๆ รวมทั้งการเฝารับ – สงเสด็จฯ 
   ๗)  จัดทําแผนงานสถานภาพกําลังพล  กําหนดความตองการกําลังพล  จัดทาํโครงการ
และงบประมาณดานกําลังพล  
   ๘)  เสนอแนะนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมกําลังพลและการทดแทน 
กําลังพล 
   ๙)  ติดตอประสานงานดานอัตรากําลังกับหนวยงานตาง ๆ และหนวยงานในสังกัด  
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๐)  จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง  ตลอดจนการจดัทําทะเบียนกําลังพลที่มีอยูจริง 
   ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลง แกไขจํานวนอัตรากาํลังของขาราชการตํารวจ             
ใหถูกตองตามความเปนจริง 
   ๑๒)  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตัดโอนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนตามคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งงานขออตัราเพิ่มใหมหรือการขอแปลงอัตราเงินเดือน 
   ๑๓)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ๑๔)  งานแจงอัตรากําลังพลประจาํเดือนใหสํานกังานตํารวจแหงชาติทราบ 



                       ๓๑๕ 
 

   ๑๕)  ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการจัดอัตรากําลังใหเปนไปตามแผนภูมิที่รับอนุมัติ
แลว  ตลอดจนรักษาอัตราอนุญาตรวมไปถึงลูกจางของทุกหนวยงานในสังกัดกองบญัชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด  และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงจํานวนอัตรากําลังที่วางไวตามหนวยตาง ๆ  ดวยเหตุผลอันใดกต็ามตอง
หมายเหตุและแกไขใหถูกตองตรงกัน 
   ๑๖)  เสนอแนะจัดทาํนโยบาย ระเบยีบ ขอบังคับเกีย่วกับตัวบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับ      
วัตถุประสงคของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทํา
โครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการ หรือแตงตั้งมาดาํรงตําแหนงในหนวยงาน 
   ๑๗)  สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลของ       
หนวยราชการตาง ๆ ในสังกดักองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงสมรรถภาพกําลังพลและใชประกอบในการพจิารณาความดีความชอบ 
   ๑๘)  เสนอแนะการจัดทาํการกาํหนดหนาที่และคุณสมบัติของผูที่จะปฏิบัติงาน           
ในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๙)  จัดทําแผน โครงการ เพื่อสนับสนุนความตองการกําลังพลเขาประจําการและ             
กําลังพลประจาํหนวย 
   ๒๐)  พิจารณาเสนอแนะการจดัสรรกําลังขาราชการตํารวจที่จะไดรับแตงตั้งมาประจํา
หนวยในสังกดักองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปอยางเหมาะสม 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน และขอเลื่อนยศ 
   ๒๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัคร และการบรรจุบุคคลภายนอกเขารับ
ราชการ 
   ๒๓)  ดําเนินการเกีย่วกบัการแตงตัง้ขาราชการตํารวจในสังกัด 
   ๒๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาหยดุราชการ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
   ๒๕)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองบัญชีขอเบิกเงินเดือนประจาํเดือนของ            
ขาราชการตํารวจในสังกัด 
   ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การปลดขาราชการตํารวจซึ่งรับราชการตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ตลอดจนการถอนการบรรจุกําลังในเวลาเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
   ๒๗)  ดําเนินการเรื่องเอกชนหรือหนวยราชการขอจางขาราชการตํารวจ 
   ๒๘)  ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวขาราชการตํารวจรองเรียนขอความเปนธรรม  ในกรณี
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง เล่ือนขั้นและอัตราเงินเดือน ความดีความชอบกรณีพิเศษ 
   ๒๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอแตงตั้งเปนนายตาํรวจราชสํานกั 
   ๓๐)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป 
   ๓๑)  รางหนังสือโตตอบและคําส่ังเกี่ยวกับงานในหนาที่เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม 
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   ๓๒)  งานเกีย่วกับการรวบรวมประวัติ และเก็บรักษาสมุดประวัติของขาราชการตํารวจ   
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งขาราชการตํารวจนอกราชการ 
   ๓๓)  จัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัตริาชการ          
ตลอดจนการหมายเหตุ แกไขเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและรายงานการเปลี่ยนแปลงไปยังสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ   
   ๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับบัตรประจําตัว บัตรประวัติ และบัตรเกี่ยวกับเหรียญ               
ประเภทตาง ๆ ใหแกขาราชการตํารวจในสงักัด 
   ๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา             
เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุตาง ๆ 
   ๓๖)  ประสานงานเกีย่วกบัการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศกับกองทะเบยีนพล   
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓๗)  ดําเนินการเกีย่วกับออกประทวนยศ และการเรียกคืน 
   ๓๘)  ตรวจสอบอายขุาราชการตํารวจที่จะถึงกําหนดเกษียณอายรุาชการ 
   ๓๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการและจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จ
บํานาญ 
   ๔๐)  เก็บสถิติผลงานของขาราชการตํารวจเปนรายบุคคล  เพื่อใชเปนหลักพิจารณา
ความสามารถหรือหยอนความสามารถ 
   ๔๑)  รวบรวมประวตัิการศึกษาและคุณวุฒิพิเศษของขาราชการตํารวจเพื่อประโยชน         
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
   ๔๒)  จัดการเกี่ยวกบัเรื่องความชอบ คําชมเชย การขออนุญาต และลงประวัติความชอบ
ราชการพิเศษ 
   ๔๓)  จัดทําทะเบยีนและทําเนยีบขาราชการตํารวจในสังกดั 
   ๔๔)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๔๕)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจลาศึกษาตอทั้งภายในและตางประเทศ 
   ๔๖)  จัดทําโครงการและดําเนนิการดานสวัสดกิารเกี่ยวกับบานพกั การกฬีา และสโมสร 
   ๔๗)  เปนเจาหนาที่พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับทายาทเพื่อรับเงินตามสิทธิ 
   ๔๘)  ชวยจดัการสงเคราะหแกครอบครัวขาราชการตํารวจทีป่ระสบภยั  ซ่ึงไดรับความ
เดือดรอนขอความชวยเหลือ 
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   ๔๙)  ดําเนินการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาขาราชการตํารวจ  ซ่ึงมีความเดือดรอน         
เกี่ยวกับการศึกษา  
   ๕๐)  จัดหาบานพักของทางราชการและนําเรื่องผูรองขอเขาอาศัยเสนอคณะกรรมการ  
บานพักพจิารณา 
   ๕๑)  สนับสนุนงานของสหกรณซ่ึงจัดใหมีขึ้นโดยขาราชการตํารวจรวมกันลงทุน  เพื่อให  
สหกรณดําเนนิการไปดวยความเรียบรอยเปนผลดีสมความมุงหมาย 
   ๕๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานอื่นของกองบัญชาการ 
   ๕๓)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับงานสวัสดกิารในหนาที่
รับผิดชอบ 
   ๕๔)  จัดทําสถิติเกี่ยวกับงานสวัสดิการในหนาที่ 
   ๕๕)  เปนเจาหนาที่จดัการเกีย่วกับงานศพขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตในการปฏบิัติหนาที่
ราชการ 
   ๕๖)  ปฏิบัติงานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  หรือ
งานทีเ่กีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบญัชาเพื่อพจิารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ 
   ๕๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๕๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายยุทธศาสตร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ  ดแูล   
บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  
งานแผนงาน  งานวิจยัและประเมินผล  และงานคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบญัชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิัยของฝาย 
   ๒)  จัดทําแผนแมบท แผนกลยทุธ และแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๓)  เสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร กลยทุธ และโครงสรางการบริหารจัดการในการ
ปองกนัและปราบปรามยาเสพติดของสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๔)  ตรวจงานประจํางวดหรือประจําปตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไว  
หรือการตรวจเยี่ยม  ตลอดจนใหคําแนะนาํในการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง 
   ๕)  รวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติด 
   ๖)  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินการดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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   ๗)  ศึกษา วเิคราะห และประเมนิประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ 
   ๘)  เสนอแนะขอบเขตแนวทางในการจดัการศึกษา วจิัย และพัฒนานโยบาย แผนงาน
โครงการ และมาตรการ 
   ๙)  งานเกีย่วกับคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๐)  กําหนดวิธีการรวบรวมขอมลูและเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา 
   ๑๑)  ศึกษา วเิคราะหนโยบายของรัฐบาลในดานยาเสพติด 
   ๑๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายสงกําลังบาํรุง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากบั ดแูล 
บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  
งานโยธาธิการ  งานสรรพาวธุ  งานยานพาหนะ  งานสื่อสาร  และงานบริการหองประชุมภายในอาคาร
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวินยัของฝาย 
   ๒)  ประสานงาน รวบรวมขอมูล วางแผน และกาํหนดโครงการ  เพื่อพฒันาการสงกําลัง
บํารุงดานงานพลาธิการ  เพื่อการทําคําขอตั้งงบประมาณ  การจดัทําขอมูลสถานภาพครุภัณฑทกุประเภท 
ในความรับผิดชอบ  และจัดทําขอมูลเบื้องตนสนับสนุนการของบประมาณประจําป 
   ๓)  ดําเนินการและอํานวยการทีเ่กีย่วของกับงานในหนาที่ดานงานพลาธิการ   
ตั้งแตการจดัหา  การซอมบํารุงรักษา  การดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ทั้งระบบจัดซื้อจดัจางและระบบทรัพยสินถาวรตามกฎหมาย ระเบียบ และคําส่ัง 
ที่เกี่ยวของ  
   ๔)  แจกจาย ลงทะเบียนคุมการจาํหนาย การยืมที่เกี่ยวของกับงานในหนาทีด่าน 
งานพลาธิการ ตามกฎหมาย ระเบียบ และคาํส่ังที่เกี่ยวของ 
   ๕)  รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ทําการ บานพักของกองบัญชาการตํารวจ             
ปราบปรามยาเสพติด ใหอยูในสภาพใชการไดดีและมีความเหมาะสมอยูตลอดเวลา 
   ๖)  ประสานงาน รวบรวมขอมลู วางแผน และกําหนดโครงการ  เพื่อพัฒนา 
การสงกําลังบํารุงดานงานโยธาธิการและงานสรรพาวุธของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด   
เพื่อการทําคําขอตั้งงบประมาณการจดัทําขอมูลสถานภาพครุภัณฑทกุประเภทในความรับผิดชอบ  และจัดทํา
ขอมูลเบื้องตนสนับสนุนการของบประมาณประจําป 
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   ๗)  ดําเนินการและอํานวยการดานพัสดุที่เกีย่วของกับงานในหนาที่ดานงานโยธาธิการ 
และงานสรรพาวุธ  ตั้งแตการจัดหา การซอมบํารุงรักษา การดําเนินการตามระบบการบริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทั้งระบบจัดซ้ือจัดจางและระบบทรัพยสินถาวรตามกฎหมาย 
ระเบียบ และคาํส่ังที่เกี่ยวของ  
   ๘)  แจกจาย ลงทะเบียนคุมการจาํหนาย การยืมที่เกี่ยวของกับงานในหนาทีด่าน 
งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ ตามกฎหมาย ระเบยีบ และคําส่ังที่เกีย่วของ 
   ๙)  ประสานงาน รวบรวมขอมูล วางแผน และกาํหนดโครงการ  เพื่อพฒันาการสงกําลัง
บํารุงดานพาหนะและสื่อสารของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  เพื่อการทําคําขอตั้งงบประมาณ  
การจัดทาํขอมูลสถานภาพครภุณัฑทกุประเภทในความรับผิดชอบ  และจดัทําขอมูลเบื้องตนสนับสนุนการขอ
งบประมาณประจําป 
   ๑๐)  ดําเนินการและอํานวยการดานพัสดุที่เกีย่วของกับงานในหนาที่ดานพาหนะและ
ส่ือสาร  ตั้งแตการจัดหา การซอมบํารุงรักษา การดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ทั้งระบบจดัซื้อจัดจางและระบบทรัพยสินถาวรตามกฎหมาย ระเบียบ และ
คําส่ังที่เกี่ยวของ  
   ๑๑)  แจกจาย ลงทะเบียนคุมการจาํหนาย การยืมที่เกี่ยวของกับงานในหนาทีด่าน
พาหนะและสือ่สาร ตามกฎหมาย ระเบียบ และคําส่ังที่เกีย่วของ 
   ๑๒)  ดําเนินการและอํานวยการดานพัสดุที่เกีย่วของกับงานในหนาที่ดานเครื่องมือและ
อุปกรณพิเศษ ตั้งแตการจดัหา การซอมบํารุงรักษา และพฒันา  รวมทั้งการดําเนินการตามระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ทั้งระบบจัดซ้ือจัดจางและระบบทรัพยสินถาวร 
ตามคําส่ัง  กฎหมาย  และระเบียบที่เกีย่วของ  

 ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับพัสดุทีไ่ดรับบริจาคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ที่อยูในอํานาจที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๔)  ดําเนินการและอํานวยการงานบริการหองประชุมภายในอาคารกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๕)  งานพิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง แกไข ยกเลิกและตออายุสัญญา
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายปองกนัอาชญากรรม  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกบัการบริหาร ปกครอง 
กํากับ ดแูล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
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งานปองกันยาเสพติดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยเฉพาะการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน  
สถานประกอบการ และงานประชาสัมพันธดานยาเสพติดของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่   
ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการ งานทะเบียนพล และงานวินัยของฝาย 
   ๒)  รวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับการปองกันยาเสพติด 
   ๓)  เสนอแนะในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการในการดาํเนินงาน
ปองกันยาเสพติดในศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ 
   ๔)  บูรณาการการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน 
และสถานประกอบการรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
   ๕)  วิเคราะหและประเมินสถานการณปญหายาเสพติดในศาสนสถาน สถานศึกษา 
ชุมชน และสถานประกอบการ 
   ๖)  จัดใหมีการรณรงคเผยแพรความรูในการปองกันยาเสพติดในศาสนสถาน               
สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ 
   ๗)  เรงรัดและประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับงานประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 
   ๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  ฝายงบประมาณและการเงิน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง 
กํากับ ดแูล  บังคับบัญชาหนวยงานในสังกดัใหดําเนินการไปดวยความเรยีบรอย  และรับผิดชอบเกีย่วกบั 
งานงบประมาณ  งานการเงิน  งานตรวจจาย  และงานบัญช ี โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิัยของฝาย 
   ๒)  จัดทําคําขอตั้งและคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
   ๓)  วางแผนการจดัสรรงบประมาณรายจายประจําป 
     ๔)  แสวงหางบประมาณจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ 
   ๕)  พัฒนาระบบและวิธีการบริหารงบประมาณใหทันสมัย 
   ๖)  ตรวจสอบ ควบคุม เรงรัดและติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
   ๗)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของเพื่อใหการบรหิารงบประมาณบังเกดิผลดี   
ที่สุด 
   ๘)  ตรวจสอบและดําเนนิการเบกิจายเงนิเดือน คาจาง เงินอื่นที่จายในลักษณะ
เงินเดือน ของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา 
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   ๙)  ตรวจสอบและดําเนนิการเบกิจายเงนิชวยพิเศษของขาราชการตํารวจและ
ลูกจางประจํา 
   ๑๐)  จัดทําหนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย 
   ๑๑)   ตรวจสอบ ควบคุม บัญชีถือจายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ                        
ของขาราชการตํารวจและลกูจางประจํา  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแกไขทะเบยีนคมุบัญชีถือจาย เงินเพิ่ม 
ตาง ๆ  และจัดทําเอกสารเพื่อขอเงินเดือนเหลือจายจากหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๑๒)  จัดทําหนังสือรับรองการตัดโอนอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจ 
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสําหรับหนวยงานที่เบิกจายตรงตอกรมบัญชีกลาง  สํานักงาน 
คลังจังหวัด  และสํานักงานคลังอําเภอ 
   ๑๓)  ดําเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แกไข ขอมูลเงินกองทุนบําเหนจ็บํานาญ          
ขาราชการ และเงินกองทนุสํารองเล้ียงชีพลูกจางประจํากบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๔)  จัดทําเอกสารรายละเอียดเงนิสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ
ตํารวจและลูกจางตามแบบทีก่ําหนด  ดําเนินการเบิกเงนิสมทบ เงินชดเชยประจําเดือนและระหวางเดือน
แลวแตกรณี  ตลอดจนจัดทาํหนังสือแจงการโอนเงินเขาบัญชีกองทุนบําเหน็จบํานาญตามแบบที่สํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด 
   ๑๕)  ตรวจสอบหลกัฐานและดําเนินการเบกิจายเงินบํานาญปกติ เงินบํานาญพิเศษ              
เงินบําเหน็จขาราชการ เงินบาํเหน็จลูกจาง เงินบําเหนจ็ตกทอด  ตลอดจนการจัดทําขอมูลเปลี่ยนแปลง 
เงินบํานาญของผูไดรับบํานาญ 
   ๑๖)  ตรวจสอบหลกัฐานใบสําคญัและดําเนนิการเบิกจายเงินงบกลาง เงินสวัสดิการ    
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตร ของขาราชการตํารวจ ลูกจางประจาํ                
และขาราชการบํานาญ 
   ๑๗)  ตรวจสอบหลกัฐานใบสําคญัและดําเนนิการเบิกจายงบดาํเนินการ 
   ๑๘)  ตรวจสอบหลกัฐานใบสําคญัและดําเนนิการเบิกจายงบลงทุน 
   ๑๙)  ตรวจสอบหลกัฐานใบสําคญัและดําเนนิการเบิกจายเงินอุดหนุนและรายจายอื่น 
   ๒๐)  จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานใบสําคัญและควบคุมเงินงบประมาณของหนวยงาน 
ในสังกัด 
   ๒๑)  ตรวจสอบเอกสารประมาณการเงินยืมและดําเนนิการเบกิจายเงนิตามสัญญายืมเงิน
ราชการ  
   ๒๒)  จัดทําทะเบยีนคุมการยืมเงินราชการและเงนิทดรองราชการประจําหนวย   
การออกเลขที่สัญญายืมเงิน  
   ๒๓)  งานเรงรัด ติดตาม ทวงถามการชําระหนีเ้งนิยืมราชการและเงินทดรองราชการ  
ตลอดจนการหักลางลูกหนีเ้งินยืม 
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   ๒๔)  ดําเนินการรับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงนิรายไดแผนดิน และ 
เงินอื่น ๆ  ตลอดจนการจัดทาํทะเบียนและเอกสารควบคุมการรับเงิน 
   ๒๕)  งานเก็บรักษาและนําเงนิสงคลังหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  ตลอดจนออกเลขที่          
ใบนําสงเงิน/ใบนําฝากเงิน 
   ๒๖)  งานรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
   ๒๗)  งานรับ – จาย และเก็บรักษาเอกสารสิทธิ   
   ๒๘)  จัดทําเช็คถอนเงิน ส่ังจายเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ  
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนและเอกสารควบคุมการจายเงนิ 
   ๒๙)  จัดทําทะเบยีนคุมการใชใบเสร็จรับเงินของทางราชการและการรายงาน  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
   ๓๐)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมนอกงบประมาณ  และการจดัทําทะเบียนคุมลูกหนี้              
ตามสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณ 
   ๓๑)  งานบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดรายวนัรับ สมุดรายวนัจาย และสมดุรายวนั        
ทั่วไป  ตลอดจนงานออกเลขที่เอกสารใบสําคัญทางบัญชีที่เกี่ยวของทกุประเภทประกอบการบันทกึ          
รายการทางบญัชี 
   ๓๒)  งานบันทึกรายการทางบัญชีในสมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร และสมุดบัญชี      
แยกประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
   ๓๓)  งานบันทึกรายการทางบัญชีในทะเบยีนคุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๓๔)  งานตรวจสอบความถูกตองของบัญชี ทะเบยีนคุมตาง ๆ และจัดทํารายงาน                 
งบทดลอง  
   ๓๕)  งานตรวจสอบและจัดทํารายงานทางการเงนิและการบัญชี รายเดือน รายไตรมาส 
และรายป  ตลอดจนการจัดทาํงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของบัญชีที่เกี่ยวของ 
   ๓๖)  งานตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินตาง ๆ สงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ
และหนวยที่เกีย่วของ  ตลอดจนการเก็บรักษาใบสําคัญทางบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
   ๓๗)  ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ระบบการเบิกจายเงิน    
   ๓๘)  ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ระบบรับและนําสงเงิน    
   ๓๙)  ดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ระบบบัญชีแยกประเภท 
   ๔๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



                       ๓๒๓ 
 

   ๔๑)   งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายกฎหมายและวินัย  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบัการบริหาร ปกครอง กํากบั 
ดูแล บงัคับบญัชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนนิการไปดวยความเรยีบรอย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องราว
รองทุกขและสืบสวนขอเท็จจริง  งานวินยั  งานนิติการ  งานที่ปรึกษากฎหมาย  และงานจเรตํารวจ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิยัของฝาย 
   ๒)  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานกฎหมาย 
   ๓)  เสนอแนะเพื่อแกไข ปรับปรงุ พัฒนากฎหมายเกีย่วกับยาเสพติด 
   ๔)  งานพิจารณารางระเบียบและคําสั่งของกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพตดิที่ไมไดระบุเปนหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานใด 
   ๕)  งานออกเลขคาํส่ัง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และแจงความของกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด  รวมทั้งจัดเก็บรวบรวมตนฉบับ 
   ๖)  งานเกบ็รวบรวมระเบยีบการตํารวจที่บงัคับใชโดยทัว่ไปหรือบังคับใชเฉพาะ
หนวยงานใหหองสมุดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  เพื่อประโยชนการศึกษาคนควา                  
และนําออกเผยแพรวิชาการ 
   ๗)  งานพิจารณา วนิิจฉยั ตีความปญหาขอกฎหมายหรือระเบยีบปฏิบัติเกีย่วกบัยาเสพติด 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกบังานทีเ่กีย่วของกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
   ๙)  รวบรวมและเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
   ๑๐)  งานราง ตรวจพิจารณารางสญัญาหรือขอตกลงของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด  ในขั้นตอนกอนที่จะลงนามผูกพันกับเอกชนหรอืหนวยงานราชการอื่น 
   ๑๑)  งานพิจารณาใหความเหน็ทางกฎหมายเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลง แกไข ยกเลิก 
และตออายุสัญญาของกองบังคับการอาํนวยการและกองบญัชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  เพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชาพิจารณา 
   ๑๒)  งานตรวจพิจารณาใหความเหน็เกี่ยวกับตีความรางเงื่อนไขใบแจงความสอบราคา
หรือประกวดราคา  การคิดคาปรับหรือคาเสยีหาย  และวิธีปฏิบัติใหถูกตองในสัญญาของกองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๓)  ตรวจสอบและพิจารณาสํานวนการสอบสวน 
   ๑๔)  งานพิจารณา วินิจฉยัปญหาที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการพัสดุ  ในสวนที่เกีย่วเนื่องกับสญัญาของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๕)  ตรวจพิจารณาและมีความเหน็ในเรื่องหรือสํานวนการสืบสวนสอบสวนทางวินยั 
   ๑๖)  ตรวจและพิจารณามีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองทุกขและ 
การอุทธรณตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  



                       ๓๒๔ 
 

   ๑๗)  พิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทําผิดทางอาญาใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการรายงานตองคดีของขาราชการตํารวจ  
                      ๑๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอแตงตั้งพนักงานอัยการเปนทนายแกตาง  กรณี
ขาราชการตํารวจในสังกัดถูกฟองคดีเนื่องมาจากการปฏิบตัิการตามหนาที่ 
   ๒๐)  จัดทําหลักเกณฑ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ        
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ 
   ๒๑)  รวบรวมขอมูลการลงโทษของขาราชการตํารวจ  เพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปน         
ขอมูลประกอบพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
   ๒๒)  พิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับขาราชการตาํรวจที่หยอนความสามารถสมควรใหออก
จากราชการ 
   ๒๓)  ดําเนินการติดตามผลทางคดีและทางวนิัย  ตลอดจนคําพพิากษาชั้นศาลที่เกีย่วของ
กับขาราชการตํารวจในสังกดั  เพื่อรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของขาราชการตํารวจที่ถูกดาํเนินการทางวนิัย 
   ๒๔)  ประสานงานและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของ 
   ๒๕)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการและพิจารณาผลการสอบขอเทจ็จริงหาผูรับผิดทางแพง   
และหรือสอบหาขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เกีย่วกบัพัสดุที่อยูในสายงานรับผิดชอบ 
   ๒๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  ฝายกิจการตางประเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิาร ปกครอง กํากับ  
ดูแล  บังคับบญัชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนนิการไปดวยความเรยีบรอย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกจิการ
ตางประเทศ  และงานวิเทศสมัพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิยัของฝาย 
   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)  งานจัดสงและกํากับดแูลขาราชการตํารวจของกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติดที่ไปปฏิบัติหนาที่ ณ ตางประเทศ  ตามการรองขอขององคการระหวางประเทศ 
   ๙)  งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของสํานกังานตํารวจแหงชาติ หรือกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๐)  งานวางบัตรของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดในโอกาสวนัสําคัญ
ของประเทศตาง ๆ หรือเพื่อแสดงไมตรีจิต 
   ๑๑)  งานลามและแปล 
   ๑๒)  งานประชุมระหวางประเทศที่กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเปน
เจาภาพ  และการประชุมระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
   ๑๓)  งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางกองบญัชาการ
ตํารวจปรามปรามยาเสพติดหรือองคการระหวางประเทศ  รวมทั้งสวนราชการที่เกีย่วของทั้งในและนอก
ประเทศ 
   ๑๔)  งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศที่เกี่ยวของ 
   ๑๕)  งานเผยแพรขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหมดานยาเสพติดขององคการหรือ
ตํารวจตางประเทศ 
   ๑๖)  งานติดตามพนัธกรณีสัญญาผูกพันกับสํานักงานตํารวจแหงชาติซ่ึงเกีย่วของกับ
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๗)  งานประสานความรวมมือทางอาญา  กรณีไดรับการรองขอความรวมมือทางดาน
ยาเสพติดจากหนวยงานบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ ตํารวจตางประเทศ และเจาหนาที่ประสานงาน
ระหวางประเทศประจําสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประเทศตาง ๆ ที่ประจําอยูในประเทศไทย  และ
สวนราชการอืน่ที่เกี่ยวของทัง้ในและนอกประเทศ 
   ๑๘)  งานติดตอประสานงานกับนายตํารวจประสานงานดานยาเสพติดระหวางประเทศ
เพื่อความรวมมือดานยาเสพติด 
   ๑๙)  งานติดตอประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศ  เพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกับ
กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
   ๒๐)  งานประสานงานดานการสืบสวน ติดตาม จับกุม สงตัว และรับตัวผูตองหาคดี
ยาเสพติดในตางประเทศกับหนวยงานทีเ่กีย่วของทั้งในและนอกประเทศ 
   ๒๑)  รวบรวมและรายงานผลงานการปฏิบัติการ  และการดําเนนิการดานความรวมมือ
ทางอาญาของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและหนวยงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 



                       ๓๒๖ 
 

   ๒๒)  งานรับ – สงขอมูลขาวสารดานยาเสพติดในตางประเทศที่ไดรับการประสาน 
จากหนวยงานตาง ๆ 
   ๒๓)  รวบรวมและรายงานสถิติขอมูลชาวตางชาติที่ถูกจับในคดียาเสพติดใน 
ประเทศไทย 
   ๒๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)  ฝายฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ ดแูล  
บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ              
งานฝกอบรม  งานบริการการศึกษา  งานทะเบียนและวัดผล  และงานพฒันาการศึกษา  โดยปฏิบัติหนาที่     
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิัยของฝาย 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางในการพฒันาบุคลากร  จัดทําหลักสูตรมาตรฐานในการพัฒนา
บุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๓)    จัดทําแผนและงบประมาณในการจัดการฝกอบรมประจําป 
   ๔)  ผลิตเอกสารประกอบการฝกอบรมของแตละหลักสูตร 
   ๕)  อํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือในการฝกอบรม 
   ๖)  พัฒนาเทคโนโลยีและส่ือในการฝกอบรม 
   ๗)  รวบรวมหนังสือ ผลงานวิจัยและเอกสาร เพื่อจัดทําเปนหองสมุดใหขาราชการ
ตํารวจไดคนควาหาความรู 
   ๘)  ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมของทุกหลักสูตร  รวมถึงหลักสูตรที่ไดรับการ
สนับสนนุจากตางประเทศ 
   ๙)  ดําเนินการใหขาราชการตาํรวจไปศึกษา อบรม ดงูานภายในประเทศ  รวมถึงการจดั           
ขาราชการตาํรวจไปเปนวทิยากร 
   ๑๐)  จัดทําและดําเนินโครงการฝกอบรมความรูพื้นฐานในดานการปองกันและ             
ปราบปรามยาเสพติดใหแกขาราชการตาํรวจในสังกดั 
   ๑๑)  สนับสนนุการจัดการฝกอบรมความรูพืน้ฐานในดานการปองกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิใหแกหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
   ๑๒)  จัดทําและดาํเนินโครงการฝกอบรมความรูเฉพาะทางในดานการปองกนัและ               
ปราบปรามยาเสพติด  ไดแก  การสะกดรอย  การอําพรางตวั  สายลับ  การวิเคราะหขาวเชิงลึก  การเปนวิทยากร   
เปนตน  ใหแกขาราชการตาํรวจในสังกดั 



                       ๓๒๗ 
 

   ๑๓)  สนับสนุนการจัดการฝกอบรมความรูเฉพาะทางในดานการปองกันและ               
ปราบปรามยาเสพติดใหแกหนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๔)  จัดทําและพฒันาระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการฝกอบรมใหเปนปจจบุัน 
   ๑๕)  ประสานงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อใหบังเกิดผลดี
ที่สุด 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)   งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข) – (จ)   กองบังคบัการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ  ๑ – ๔  แตละกองบังคับการ  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
            ๓)  งานคดีและวินยั 
            ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
            ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
            ๖) งานงบประมาณ 
            ๗) งานสงกําลังบํารุง 
            ๘)  งานสวัสดิการ 
            ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
            ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
            ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
    ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานกังานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
    ๑๔)  รวบรวมขอมลู วิเคราะหขาวและคดีเกีย่วกับยาเสพตดิในความรับผิดชอบ
ของกองบังคับการ 
    ๑๕)   ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารกับกองบังคับการขาวกรองยาเสพติด 

  ๑๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการประสานงานและรวบรวมขอมูลเกีย่วกับยาเสพตดิ
ของกองบังคับการและหนวยงานที่เกีย่วของ 
 



                       ๓๒๘ 
 

    ๑๗)   ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
    ๑๘)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกนัยาเสพติด  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การปองกันยาเสพติด 
    ๑๙)   สืบสวนหาขาวเกีย่วกับแหลงมั่วสุม สถานที่ที่เกี่ยวของกบัยาเสพติด  เพื่อ
วางแผนการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
    ๒๐)   ตรวจและควบคุมสํานวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนเสนอให
ผูบังคับบัญชาทําความเหน็ 
    ๒๑)   ตรวจพิจารณารายงานการตรวจคนจบักุมและรายงานการสืบสวนคดี
ยาเสพติด 
    ๒๒)  ตรวจพจิารณาคดีและติดตามผลคดี  แลวทําความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา 
ส่ังการ 
    ๒๓)  พิจารณา รายงาน ใหคําปรึกษา และเสนอแนะผูบังคับบญัชาเกี่ยวกับปญหา 
ดานระเบยีบ กฎหมาย ขอหารือ หรือปญหาดังกลาวของกองบังคับการ  
    ๒๔)   ปฏิบัติการเกี่ยวกับคดใีนหนาที่ของกองบังคับการ 
    ๒๕)   ศึกษา พิจารณากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และแจงความตางๆ  
ในสวนทีเ่กีย่วกับคดีเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  เพื่อใหมีการยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
เพิ่มเติมเนื้อหา ขอความ หรือรายละเอียดใด ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวะทางสังคมและความกาวหนาทางวิชาการ   
รวมทั้งใหมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริง 
    ๒๖)   จัดรวบรวมเกบ็รักษาสมุดประจําวนั 
    ๒๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๒๘)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๒๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)  กลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสิน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดตีามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนคดีอ่ืน ๆ ที่มี
โทษทางอาญาทั่วราชอาณาจกัร  และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกบัการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดมาเนื่องจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกราชอาณาจักร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  พิมพลายนิว้มอืผูตองหา และนําสงกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
เพื่อตรวจสอบประวัต ิ
    ๒)  ติดตามและรวบรวมผลการตรวจสอบประวัติผูตองหาสงพนักงานสอบสวน             
ผูรับผิดชอบ 
 



                       ๓๒๙ 
 

    ๓)  นําตัวผูตองหาไปผัดฟองและฝากขังตอศาล 
    ๔)  ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการยืน่เรือ่งขอประกันตวัผูตองหา  และ
พิจารณานําเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพจิารณาสั่งการ 
    ๕)  จัดทําประวัติผูตองหาและจัดเก็บอยางมีระบบ 
    ๖)  จัดการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคดีในการควบคุมผูตองหาและการสงหมาย  
ซ่ึงหนวยเหนอืส่ังการ 
    ๗)  รับคํารองทุกข กลาวโทษ และออกเลขคดี ที่อยูในความรบัผิดชอบ 
    ๘)  จัดใหมีและลงรายการในสมดุรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีที่รับผิดชอบ 
    ๙)  ทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดตีามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนคดีอ่ืน ๆ ที่มีโทษทางอาญาที่อยูในความรับผิดชอบและมีความเห็นทางคด ี
    ๑๐)  เปนพนกังานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินผูเกี่ยวของ ตามกฎหมายวาดวย
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยทาํสํานวนและสรุปมีความเหน็เสนอ
คณะอนกุรรมการตรวจสอบทรัพยสินตามที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๑)   จัดทําและลงรายการในสมุดคุมสารบบคดีอาญาและคดีตรวจสอบทรัพยสิน
ที่อยูในความรบัผิดชอบของกลุมงานและของพนักงานสอบสวน 
    ๑๒)  เก็บรักษาและจําหนายของกลางในคดีอาญาที่อยูในความรับผิดชอบ โดยจัด
ใหมีและลงรายการในสมุดบัญชียึดและเกบ็รักษาทรัพยของกลาง 
    ๑๓)  จัดการทรัพยสินที่มีการยึดมาเพื่อตรวจสอบและอยูในความรับผิดชอบ  ตาม
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
    ๑๔)  สงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอยัการพิจารณา และประสานงานกบั
พนักงานอยัการในคดีที่เกีย่วของ 
    ๑๕)  จัดใหมีการลงรายการในสมดุคุมหมายจับที่ขอใหศาลออกในคดีที่
รับผิดชอบ  และสงสําเนาหมายจับเพื่อประกาศสืบจับ  หรือแจงงดการสืบจับยังกองทะเบียนประวตัิอาชญากร 
    ๑๖)  สงของกลางยาเสพติดหรือของกลางอื่นยังสถานตรวจพสูิจน  และติดตาม 
ผลการตรวจมาเพื่อประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
    ๑๗)  จัดใหมีและลงรายการในสมดุคุมหมายเรยีกพยาน  การรายงานผลการสง
หมายเรยีกพยานไปยังพนักงานอัยการและศาล 
    ๑๘)  จัดใหมีและลงรายการในสมดุคุมพยานของกลุมงานและของพนักงาน
สอบสวน 
    ๑๙)  ติดตามผลคดีจากพนกังานอยัการ ศาล 
    ๒๐)  จัดเก็บสําเนาสํานวนการสอบสวนที่สอบสวนเสร็จสิ้นแลวอยางเปนระบบ 



                       ๓๓๐ 
 

    ๒๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกนั ปราบปรามยาเสพติด ในคดีที่รับผิดชอบและ
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒๒)  สืบสวนหาขาวผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ยังจับกุมตัวไมได  สืบหา
ทรัพยสินที่ตองยึด อายดั ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในคดีที่รับผิดชอบ  และสืบสวนหาขาวอืน่ ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒๓)  นําตัวผูตองหาที่เปนเด็กหรือเยาวชนสงสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน 
    ๒๔)   รับ – สงตัวผูตองหาอายัดในคดีที่เกี่ยวของ 
    ๒๕)  ปฏิบัติงานดานธุรการที่เกี่ยวของ 
    ๒๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    ๒๗)  เฉพาะกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑  ใหเพิ่มหนาที ่
งานควบคุมผูตองหาในระหวางที่ถูกควบคุมตัวในหองควบคุม  ดูแล ตรวจตราหองควบคุมผูตองหา  รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาอาคารสถานที่ของกองบังคับการ               
   (๓)  กองกํากับการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกบัการบริหาร ปกครอง กํากับ    
ดูแล บังคับบัญชาหนวยงานในสังกัดใหเปนไปดวยความเรยีบรอยในการดําเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วกับ
ยาเสพตดิ  รวมทั้งกฎหมายอืน่ที่มีโทษทางอาญา ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  และดําเนินการเพื่อใหมีการยึด
หรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด  กฎหมาย 
วาดวยปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
   (๔)  กองกํากับการ  ๒  มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร ปกครอง กํากับ   
ดูแล บงัคับบญัชาหนวยงานในสังกัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกีย่วกบั
ยาเสพตดิ  รวมทั้งกฎหมายอืน่ที่มีโทษทางอาญา ในเขตพืน้ที่ความรบัผิดชอบ  และดําเนินการเพื่อใหมีการยดึ
หรืออายดัทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ  กฎหมาย
วาดวยปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ  รวมทัง้งานอื่น ๆ ที่ผูบังคบับัญชา
มอบหมาย 
   (๕)  กองกํากับการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารปกครอง กาํกับ 
ดูแล บงัคับบญัชาหนวยงานในสังกัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกีย่วกบั
ยาเสพตดิ  รวมทั้งกฎหมายอืน่ที่มีโทษทางอาญา ในเขตพืน้ที่ความรบัผิดชอบ  และดาํเนินการเพื่อใหมีการยึด 
หรืออายดัทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิ  กฎหมาย
วาดวยปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ผูบังคบับัญชา
มอบหมาย 
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 (ฉ)  กองบงัคับการขาวกรองยาเสพตดิ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
           ๓)  งานคดีและวินยั 
           ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
           ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
           ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๔)   ดําเนินการดานการขาวยุทธศาสตร 
   ๑๕)  รวบรวม วเิคราะห จดัทํา แจกจายขอมูลสถานการณดานการขาวยาเสพติด
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
   ๑๖)   กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติดานการขาว 
   ๑๗)   งานขาวนโยบาย 
   ๑๘)   ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียด เปาหมาย การปฏิบัติ  เพื่อขออนุมัติเงนิใชในการ  
สืบสวนหาขาวในกองบังคับการ และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๙)   ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียด เปาหมาย การปฏิบัติ  เพื่อขออนุมัติเงนิ
สนับสนุนการลอซ้ือยาเสพติด 
   ๒๐)   รับแจงขาวและเบาะแสเกีย่วกับยาเสพตดิ 
   ๒๑)   ดําเนินการคัดแยกขอมูลขาวสารและเรื่องรองเรียนสงใหกับหนวยงานของ              
กองบังคับการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๒๒)   จัดเก็บขอมูลและสถิติขอมูลการรับแจงขาวสารและเรื่องรองเรียน 
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   ๒๓)   ตรวจสอบขอมูลพฤติการณดานยาเสพติดของบุคคลตามที่หนวยงานภายในและ        
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติรองขอ 
   ๒๔)   เก็บรวบรวมขอมูลผูมีพฤติการณ หมายจับ ประวัติการถูกจับกุม และผลคดีเกี่ยวกบั
ยาเสพติด  รวมทั้งคดีอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพตดิ  ในระบบคอมพิวเตอรพรอมปรับปรุงขอมูลให
ทันสมัยอยูเสมอ 
   ๒๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กลุมงานการขาว  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการขาว  รวบรวมขอมูล
การขาว  ตรวจสอบขอมูลและสืบสวนหาขาว  รวมทั้งผลิตขาวกรองดานยาเสพตดิในระดบัยุทธการ  โดยปฏิบัติ
หนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบียนพล  และงานวินัยของ 
กลุมงานการขาว 
   ๒)  อํานวยการขาว (ควบคุม ส่ังการ ติดตาม ประเมินผล) 
   ๓)  รวมรวบขอมูลดานการขาว 
   ๔)  เตรียมขอมูลและบันทึกขอมูลเพื่อการวิเคราะห 
   ๕)  ตรวจสอบขอมูลใหกับหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด 
   ๖)  ประสานงานดานการขาวกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก 
   ๗)  สืบสวนหาขาวเพื่อเสริมขอมูลการวิเคราะหขาว 
   ๘)  จัดทําทะเบียนสายลับเพื่อจัดเก็บเปนสารบบตอไป 
   ๙)  เสริมการปฏิบัติดานสืบสวนใหหนวยงานในสังกัด 
   ๑๐)  ผลิตขาวกรองดานยาเสพติดในระดับยุทธการและวิเคราะหสถานการณ
ยาเสพติดในพืน้ที่รับผิดชอบ 
   ๑๑)  ศึกษาวเิคราะหเครือขายงานความสัมพันธและเชื่อมโยงของกลุมผูคายาเสพติด  
ตลอดจนรูปแบบการลักลอบ ลําเลียง และเสนทางในการลําเลียงยาเสพติด 
   ๑๒)  จัดชุดลามเพื่อการสืบสวนและสนับสนุนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับคดี
ยาเสพติด 
   ๑๓)  ประเมินคาของขาวและแหลงขาว 
   ๑๔)  ประสานงานดานการสืบสวนกับขาว แหลงขาว และหนวยงานทั้งในและ           
ตางประเทศ 
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   ๑๕)  ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม
ประมวลผล  บริการขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบ  งานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  โดยปฏิบัติหนาที่   
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิัยของ                     
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒)  รับผิดชอบการบริหารระบบคอมพิวเตอร (Computer System Administration) 
และระบบเครอืขายคอมพิวเตอร (Network Administration) 
   ๓)  ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกดิขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ               
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) 
   ๔)  ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
   ๕)  รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย และระบบเครือขาย 
   ๖)  รับผิดชอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย คอมพวิเตอรลูกขาย  ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management System)  รวมถึงการ
บํารุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Upgrade) 
   ๗)  วางแผนและดาํเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
   ๘)  ควบคุมดูแลการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management 
System) ทั้งหมด 
   ๙)  รับผิดชอบการทําระบบสํารองขอมูล (Back Up)  และระบบการกูคืน 
(Recovery) ขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูล 
   ๑๐)  ดูแลระบบจดัการฐานขอมูล  รวมถึงการจดัระดับการเขาถึงขอมูล (Access Level)        
ตามนโยบายของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
   ๑๑)  บํารุงรักษา  รักษาความปลอดภัย  และความถูกตองของระบบจัดการฐานขอมูล 
   ๑๒)  ตรวจสอบขอมูลจากระบบฐานขอมูลตามคําส่ังจากผูบังคับบัญชา 
   ๑๓)  ติดตั้งซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล และอุปกรณซอฟตแวร (Software 
Tools) ที่เกี่ยวของกับการจัดการและการใชงานฐานขอมลู  รวมถึงการแกไขปญหา การบํารุงรักษา และ 
การเพิ่มประสทิธิภาพ (Upgrade) 
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   ๑๔)  วางแผนและดาํเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล 
และอุปกรณซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 
   ๑๕)  ใหบริการตอบปญหาแกผูใช (Help Desk) 
   ๑๖)  ใหบริการตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตน (First Line User Support)  
   ๑๗)  ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะทางที่เกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอรใหกับผูใช 
   ๑๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 (ช)  กองกํากับการปฏิบตัิการพิเศษ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ และสํานกังานตํารวจแหงชาติ ในการดาํเนนิการ
ปราบปราม จับกุมผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูจําหนาย  ผูครอบครอง หรือขนยายสารตั้งตนและเคมีภัณฑ  
และวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตยาเสพติด  ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  กฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ 
ตอจิตและประสาท  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  และกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ  ตลอดจนปราบปรามเครือขาย
ยาเสพติดระหวางประเทศทัว่ราชอาณาจกัร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานสวัสดิการ  งานทะเบยีนพล  และงานวนิัยของ                     
กองกํากับการ 
  ๒)  ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักรตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  ๓)  ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและสนับสนุนการปฏิบัติการทางยทุธวิธีในการปราบปราม
ยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ๔)  ปฏิบัติการเครื่องมือพิเศษและสนับสนุนเครื่องมือพิเศษใหกับหนวยปฏิบัติตาง ๆ  
ในกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
  ๕)  รับผิดชอบกํากับ ดูแล บํารุงรักษารถยนตเอ็กซเรยเคล่ือนที่ และสนับสนุนรถยนต
เอ็กซเรยเคล่ือนที่ในการปองกันปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิและ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  ๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย  
  ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 ๓๓๕ 

ขอ ๑๕ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  แบงเปนดังตอไปนี ้
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายธุรการและกําลังพล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศกึษาอบรม และงานสรรหา ของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายธุรการและ
กําลังพล  กองบังคับการอํานวยการ  กองบญัชาการตํารวจสันติบาล 
   ๒)  เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลจัดใหมกีารประชุมขึ้น  เวนแตกรณีที่มเีจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการของ 
การประชุม 
   ๓)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
   ๔)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการ 
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๕)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่วางไว 
   ๖)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
   ๗)  เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับคุคล เพื่อใหสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ตลอดจนจดัการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจดัทําโครงการ
สรรหาบุคลากร 
    ๘)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  เพื่อใชในการพจิารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 
   ๙)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  ตลอดจนการกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๐)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอตัรากาํลังของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 
   ๑๑)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 
   ๑๒)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ              
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง 
 

 



 ๓๓๖ 

ตามความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ 
แปลงอัตรา 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดักองบัญชาการตํารวจสันตบิาล 
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลสํารองราชการ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ        
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับภาคเอกชนหรือหนวยราชการอื่นจางตํารวจไปรักษาการณ 
   ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอ 
เงินเพิ่มพเิศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณ 
ตาง ๆ 
   ๒๒)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาลประจําเดือน 
   ๒๓)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๔)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ  รวมทั้งตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกดักองบังคับการอํานวยการ กองบญัชาการ
ตํารวจสันติบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๒๕)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
 

 



 ๓๓๗ 

   ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
    ๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การออกประทวนยศ  
และการเรียกคนื 
   ๒๘)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม        
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๒๙)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๓๐)   จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
   ๓๑)   จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา ไดแก     
การจัดหาทนุการศึกษา และจดัสถานศึกษา  เปนตน 
   ๓๒)  จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
   ๓๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยงานในสังกัดกองบญัชาการตํารวจสันติบาล 
   ๓๔)   จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
   ๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
   ๓๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน 
   ๓๗)  การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
   ๓๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
                         ๓๙)  การจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงานของกองบังคับการและ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๔๐)  งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  หรือ 
งานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ 
   ๔๑)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

 



 ๓๓๘ 

   ๔๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายยุทธศาสตร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายยุทธศาสตร 
   ๒)  จัดทําแผนปฏบิัติการประจําปของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลรองรับแผนการ
ปฏิบัติการประจําปของสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนความมัน่คงของประเทศ 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  แผนรกัษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น  และแผนดานกจิการพิเศษ 
   ๕)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๖)  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยอาศยั
เครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
   ๗)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
   ๘)  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตัิราชการใหกบัเจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  
   ๙)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ  
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกองบญัชาการตํารวจสันติบาล 
   ๑๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงาน
ตํารวจ  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 
   ๑๑)  ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบยีบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํหนด 
   ๑๒)  วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยที่เกี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนคิพิเศษ  
   ๑๓)  รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก 
ในรอบปงบประมาณ 
 

 



 ๓๓๙ 

   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายสงกําลังบาํรุง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ         
งานสงกําลังบํารุง งานยานพาหนะ งานสื่อสาร และสถานีวิทยกุระจายเสียงราชดําริสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที่ 
ดงันี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายสงกําลังบํารุง 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานอาวธุยุทโธปกรณที่ใชใน
ราชการ 
   ๓)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานอาวุธยุทโธปกรณ 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ) จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ 
   ๕)  ควบคุม ติดตาม และรายงานการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ 
เครื่องมือส่ือสาร อาคารสถานที่  
   ๖)  จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของงาน      
ดานสงกําลังบํารุง 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร 
   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับสถานีวิทยุกระจายเสยีงทุกสถานีของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล 
   ๑๐)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานสงกําลังบํารุง 
   ๑๑)  ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทีใ่ชในหองยุทธการและหองประชุม 
ของกองบังคับการอํานวยการ 
   ๑๒)  การปฏิบัติตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ในดานสงกําลังบํารุง 

 



 ๓๔๐ 

   ๑๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายงบประมาณและการเงิน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณและ
การเงิน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายงบประมาณและการเงิน 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน       
ดานงบประมาณ 
   ๓)  จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ  
ในสังกัด 
   ๔)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม  
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน      
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ        
ทุกประเภทของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๘)  การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย  
   ๙)  จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
   ๑๐)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๑๑)  จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๑๓)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๔)  จัดทําและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
   ๑๖)  ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ  การเบิกจายบําเหนจ็บํานาญ 

 



 ๓๔๑ 

   ๑๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางระหวางปในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๑๘)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง     
   ๒๐)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด  
   ๒๑)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการสมคัรเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  ฝายกฎหมายและวินัย  มีอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ควบคุมและบริหารงานนิติการ  งานวินยั  งานตามกฎหมายวาดวยจดแจงการพิมพ กฎหมายวาดวยสัญชาติ 
กฎหมายวาดวยการเนรเทศ  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายกฎหมาย
และวนิัย 
   ๒)  ศึกษาพจิารณากฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําสั่ง และแจงความตาง ๆ แลวเสนอแนะ     
ตอผูบังคับบัญชา  เพื่อใหมกีารยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาขอความหรอื
รายละเอียดใด ๆ ใหเหมาะสมแกสภาวะสังคมและความกาวหนาทางวิชาการ  รวมทั้งใหมีผลบังคับใช 
ในทางปฏิบัตอิยางแทจริง 
   ๓)  เปนที่ปรึกษาของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับปญหาดานกฎหมาย และระเบยีบ 
ขอบังคับตาง ๆ  และพิจารณาขอหารือหรือปญหาดังกลาว  ซ่ึงหนวยขึ้นตรงในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
เสนอหารือมายังสํานักงาน 
   ๔)  ตรวจพิจารณาและทําความเห็นในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา  คดีเนรเทศ  
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาคดีเนรเทศเสนอมา  คดีขาราชการตํารวจกองบัญชาการตํารวจสันติบาลกระทําผิด
ทางอาญา 
   ๕)  ดําเนินการใด ๆ ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงส่ังการเกี่ยวกับกรณีมกีารยื่น
เร่ืองราวรองทุกขกลาวโทษการกระทําผิดทางวินยัของขาราชการตํารวจในกองบัญชาการตํารวจสนัติบาล          
การพิจารณาโทษ และการลงโทษทางวินยั 

 



 ๓๔๒ 

   ๖)  สืบสวน และพิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับการตรวจสอบ รายงานเกีย่วกับ 
ส่ือส่ิงพิมพจากตางประเทศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   ๗)  สืบสวน และพิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับการแปลงสัญชาติไทย  การถอนสัญชาติ 
   ๘)  สืบสวน และพิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับการขอถือสัญชาติไทยตามสามี   
การขอถือสัญชาติไทยตามบิดา  การขอคืนสัญชาติไทย  การพิสูจนสัญชาติ  การขอสละสัญชาติไทย   
การขึ้นทะเบียนทหาร  การถอนสัญชาติไทย  การขอมีสัญชาติไทยใหบุตรและการขอแกสัญชาตใิหบตุร  
การขอแกสัญชาติในทะเบยีนสํามะโนครวั  และเพิกถอนใบสําคัญ 
   ๙)  สืบสวน และพิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับการควบคุมผูตองเนรเทศ  และการ
เนรเทศ 
   ๑๐)  พิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับงานตรวจตามที่กฎหมายใหอํานาจหนาที ่
   ๑๑)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๒)  งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖) ฝายกิจการตางประเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายกิจการ
ตางประเทศ 
   ๒)  งานประชาสัมพันธ 
   ๓)  งานพิธีการ การรับรอง และเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานของตางประเทศ 
   ๔)  งานการดูแลหองประชุม และจัดการประชมุ 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอประสานงาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลกับตํารวจหรือองคกรตางประเทศ 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม 
   ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



 ๓๔๓ 

   ๒)  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตํารวจสนัติบาล  โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการ
ประมวลผลเพือ่ใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการ
ของเจาหนาทีต่ํารวจ  และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล 
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบยีบที่เกี่ยวของ 
   ๓)  วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
   ๔)  ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูลทั้งหมด  
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด 
   ๕)  รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูลโดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด 
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทัง้ภายในฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและลูกขายของสถานีเครือขาย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภยัอยาง
เครงครัด 
   ๖)   ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกดิขึ้นซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๗)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาระบบที่มกีารเชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
   ๘)  ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทีใ่ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๙)  ประสานงานกบัฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมรีะบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 
   ๑๐)  พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
    ๑๐.๑)  ฮารดแวร (Hardware)  ไดแก 
                                             ระบบคอมพิวเตอรหลัก 
                                             ระบบคอมพิวเตอรเครือขายทองถ่ิน (LAN) และระบบสัง่การ 
ที่ศูนยเครือขายและกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
                                           ระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data 
Communication) รวมถึงอุปกรณตาง ๆ 
    ๑๐.๒)  ซอฟตแวร (Software) ไดแก  งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุระบบที่เกีย่วของ 
   ๑๑)  การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 

 



 ๓๔๔ 

   ๑๒)  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ในกองบัญชาการตํารวจสันติบาลใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยอยูเสมอ 
   ๑๓)  ปรับปรุงและซอมเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ  วิทยุโทรทัศน 
และเครื่องมือส่ือสารประเภทอื่น ๆ ของฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ  รวมทั้งหนวยงานอื่นในกองบญัชาการ
ตํารวจสันติบาล 
   ๑๔)   ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท  ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายใน 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑๕)  ติดตั้งเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ  และวิทยุโทรศัพท ใหกับ
ยานพาหนะในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลหรือศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ตาง ๆ 
   ๑๖)  อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร 
   ๑๗)  เปนเจาหนาทีใ่นการพจิารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการ
จัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือส่ือสารในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๑๘)  ประสานงานกบัหนวยงานทีท่ําหนาที่วจิัยและวางแผนของกองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาลเพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ   
โดยตรวจสอบและควบคุมดแูลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซ่ึงประจําอยูทุกหนวยงานในกองบญัชาการ
ตํารวจสันติบาล  แลวรายงานใหผูบังคับบญัชาทราบและดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
   ๑๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)  ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
ควบคุมและบริหารงานการตรวจสอบประวัติพฤตกิารณบุคคลที่ตองการเดินทางไปตางประเทศ  และออก
หนังสือรับรองความประพฤติสําหรับใชประกอบการพจิารณาตรวจลงตราอนุญาตในหนังสือเดนิทาง  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายตรวจสอบ
พฤติการณบุคคล 
   ๒)  งานสืบสวน ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลที่ตองการเดินทางไป
ตางประเทศ  เพื่อออกหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับใชประกอบการพิจารณาตรวจลงตราหนังสือ
เดินทางไปตางประเทศ 
   ๓)  งานออกหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับใชประกอบการพิจารณา 
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางไปตางประเทศ 

 



 ๓๔๕ 

   ๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข)  กองบังคับการตํารวจสันติบาล   ๑  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒) – (๗)    กองกํากับการ ๑ – ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุม 
และบริหารงานการขาวกรองเกี่ยวกับสถานการณ บุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคง
ของประเทศ  การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  และการรกัษาความปลอดภัยบุคคล
สําคัญฝายไทยและตางประเทศ ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานการขาว 

 



 ๓๔๖ 

    ๓)  การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชิน ี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ 
    ๔)  การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญฝายไทยและตางประเทศ 
    ๕)  งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่วกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติการณ
เปนภยัตอความมั่นคงของประเทศ 
    ๖)  งานตรวจสอบประวัติ พฤติการณ บุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของประเทศ 
    ๗)  เฉพาะกองกาํกบัการ ๖ ใหเพิม่หนาที่งานประสานงานดานวิทยุส่ือสาร 
ในกองบังคับการและหนวยงานทีเ่กีย่วของ
    ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ค)  กองบงัคับการตํารวจสันติบาล  ๒  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้

  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
 ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
 ๓)  งานคดีและวนิัย 
 ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
 ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
 ๖)  งานงบประมาณ 
 ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
 ๘)  งานสวัสดิการ 

   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๓๔๗ 

  (๒)  กองกํากับการ  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานการขาวกรองและควบคุมคนตางชาติผูอพยพ งานปฏิบัติงานการขาวกรองเกี่ยวกับบุคคล  
หรือกลุมบุคคลที่เปนองคกรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ  กลุมตอตานประเทศเพือ่นบาน     
ชนกลุมนอย  และคนตางชาติผูอพยพอ่ืน ๆ ที่มีพฤติการณเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่   
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนองคกรพัฒนาเอกชน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  กลุมตอตานประเทศเพือ่นบาน  ชนกลุมนอย  คนตางชาติผูอพยพอ่ืน ๆ  และ 
คนตางดาว ทีม่ีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ 
   ๓)  งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่วกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนองคกรพัฒนา
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ  กลุมตอตานประเทศเพื่อนบาน  ชนกลุมนอย  คนตางชาติผูอพยพอืน่ ๆ 
และคนตางดาว ที่มีพฤติการณกระทบหรือเปนภยัตอความมั่นคงของประเทศ 
   ๔)  งานติดตอและประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เชน กรมแรงงาน  
กรมการจัดหางาน  สํานักกจิการความมั่นคงภายใน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  และหนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๕)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๖)    งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุม และ
บริหารงานการขาวกรองเกีย่วกับบุคคลหรือกลุมบุคคล  หรือกลุมบุคคลตางชาติหรือบุคคลใด ๆ ใน
ตางประเทศ  หรือลัทธิและศาสนา ที่มีพฤติการณกระทบหรือเปนภยัตอความมั่นคงของสถาบันหลัก  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานสืบสวนหาขาวและเฝาระวังเกี่ยวกับบคุคล หรือกลุมบุคคลตางชาติ  
หรือบุคคลใด ๆ ในประเทศและตางประเทศ  หรือลัทธิและศาสนา ทีม่ีพฤติการณกระทบหรือเปนภัยตอ 
ความมั่นคงของสถาบันหลัก 
   ๓)  งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่วกับบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณ
กระทบหรือเปนภัยตอความมั่นคงของสถาบันหลัก 
   ๔)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๓๔๘ 

  (๔)  กองกํากับการ ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว  และ 
การดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรองเกีย่วกับอาชญากรรมขามชาติ โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับการลักลอบนําคนเขาเมือง คามนุษยและอวยัวะมนุษย 
   ๓)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับการลักลอบคาอาวุธและอุปกรณนวิเคลียร  
การโจรกรรม และลักลอบคายานพาหนะและศิลปวัตถุ 
   ๔)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับการลักลอบคายาเสพติด 
   ๕)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และทรัพยสิน 
ทางปญญา 
   ๖)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับการฟอกเงิน และการใหสินบนเจาหนาที่และ
ขาราชการ 
   ๗)  งานติดตอประสานงานกับหนวยขาวตางประเทศ วิเคราะหและประมวลขาว
เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ 
   ๘)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว  และ 
การดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรองเกีย่วกับการกอการรายสากล  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับความเคลื่อนไหวขององคการและผูกอการราย 
   ๓)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับการสนับสนุนการกอการรายดานการปลอมแปลง
เอกสารและลักลอบเขาเมือง 
   ๔)  งานสืบสวนหาขาวเกีย่วกับการสนับสนุนการกอการรายดานการเงิน  และ 
ดานขอมูลคอมพิวเตอร 
   ๕)  งานการสืบสวนหาขาวเกี่ยวกับการสนับสนุนการกอการรายดานการลกัลอบคา
และกอการรายดวยอาวุธ วัตถุระเบิด 
   ๖)  งานตรวจสอบและพิสูจนทราบขาวกรองเกีย่วกับการกอการรายสากล 
   ๗)  งานวิเคราะหและประมวลขาวเกีย่วกับการกอการรายสากล 
   ๘)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๓๔๙ 

  (๖)  กองกํากับการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวนหาขาว  และ 
การสืบสวนและปฏิบัติการขาวกรองเกีย่วกับบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณเปนภยัตอความมั่นคง 
ของประเทศโดยเทคนิคพเิศษ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานควบคุมดแูลเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณพิเศษ 
   ๓)  งานสํารวจและติดตามสะกดรอยเปาหมายดวยเครื่องมอืพิเศษ 
   ๔)  งานตรวจสอบและวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล 
   ๕)  งานตรวจสอบเฝาระวังบุคคลเขา – ออกประเทศ  
   ๖)  งานสนับสนุนการสืบสวนหาขาวดวยเครื่องมือพิเศษ 
   ๗)  งานประสานงานดานวิทยุส่ือสารในกองบงัคับการและหนวยงานขางเคยีง 
   ๘)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ง)   กองบังคบัการตํารวจสันติบาล  ๓  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
 

 



 ๓๕๐ 

   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กองกํากับการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานการถวายความปลอดภัยสําหรบัองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ 
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  งานจัดระเบียบชางภาพและ
ส่ือมวลชน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท  
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ 
   ๓)  งานจัดระเบียบชางภาพ ส่ือมวลชน ในงานราชพิธีและพิธีตาง ๆ 
   ๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทั้งฝายไทยและตางประเทศ  งานจัดระเบียบชางภาพและ
ส่ือมวลชน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญฝายไทย 
   ๓)  งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญชาวตางประเทศ 
   ๔)  งานจัดระเบียบชางภาพและสื่อมวลชน 
   ๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการ ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการดําเนินการควบคุม  
และบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่เกี่ยวของกบัความมั่นคงของประเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการภายในบริเวณสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และควบคุมระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการจัดระเบยีบการจราจร
ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๓)  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ 
   ๔)  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ควบคุมพเิศษ และเรือนจําชั่วคราว กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล  
   ๕)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๓๕๑ 

  (๕)  กองกํากับการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  และบุคคลสําคัญภายในบริเวณทําเนยีบรัฐบาล บานพิษณุโลก 
บานมนังคศิลา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และบุคคลสําคัญภายในบริเวณทําเนยีบ
รัฐบาล 
   ๓)  งานรักษาความปลอดภัยบริเวณบานพิษณโุลกและบานมนังคศิลา 
   ๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กองกํากับการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานทูตประเทศตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานรักษาความปลอดภัยสถานทูต สถานกงสุล บานพักเอกอัครราชทูต อุปทูต 
ตามที่ไดรับการรองขอ 
   ๓)  งานติดตามรักษาความปลอดภัยแกบุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนเจาหนาที่ 
ในคณะทูต ตามที่ไดรับการรองขอ 
   ๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  กองกํากับการ ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและ
บริหารงานการรักษาความปลอดภัยพเิศษ งานการขาว  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
   ๒)  งานยานพาหนะถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภยั และชดุรถจักรยานยนต
เกียรตยิศ 
   ๓)  งานสรรพาวุธ 
   ๔) งานเครื่องมือพิเศษและอุปกรณรักษาความปลอดภัย 
   ๕)  งานการขาว 
   ๖)  งานประสานงานดานวิทยุส่ือสารหลักของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (จ)   กองบังคบัการตํารวจสันติบาล ๔  ประกอบดวย 

๑)  ฝายอํานวยการ    ( มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  

   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 

 



 ๓๕๒ 

   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๔)  จัดเก็บ บนัทึกขอมูลขาวกรอง ที่อยูในความรับผิดชอบลงในฐานขอมูลขาวกรอง 
   ๑๕)   รับ สง และรวบรวมขาว ตลอดจนรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ 
   ๑๖)  ดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยคุมครองความลับในราชการ 
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  และ 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  
   ๑๗)  เปนเจาหนาทีน่ายทะเบียนขาวกรอง นายทะเบียนเอกสารลับ ตามระเบียบ 
   ๑๘)  งานตรวจสอบประวัติบุคคลและพฤติการณดานความมัน่คง  โดยใหดาํเนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมขอมลูเพื่อแจงใหกบัหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานกังาน
ตํารวจแหงชาติตามที่รองขอ 
   ๑๙)  สงคําส่ังหรือหัวขอขาวสารของผูบังคับบัญชาไปยังหนวยปฏิบัต ิ
   ๒๐)  ประสานการปฏิบัติดานการขาวกับหนวยที่เกี่ยวของตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
   ๒๑)  ตั้งศูนยปฏิบัตกิารขาวสวนหนากรณีมีสถานการณพเิศษ 
   ๒๒)  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการขาวกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  เพื่อปฏิบัติภารกิจในการ
ดําเนินการวางแผน กําหนดหัวขอขาว รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ  รวมถึง
ผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมั่นคง (วงรอบขาวกรอง)  
   ๒๓)  งานประสานงานดานวิทยุส่ือสารในกองบงัคับการและหนวยงานขางเคยีง 
   ๒๔)  ปฏิบัติงานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ 
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให          
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
 

 



 ๓๕๓ 

   ๒๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กลุมงานวิเคราะหขาวความมั่นคงของสถาบัน  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง  ไดแก  การดําเนินการวางแผน กําหนดหวัขอขาว รวบรวม จดัเกบ็ 
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ  รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมัน่คง
เกี่ยวกับสถาบนัหลัก  ใหผูบงัคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานทีเ่กีย่วของใชประโยชนไดทนัตอ
สถานการณ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานวางแผน และกําหนดหวัขอขาวที่ตองดาํเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงของ
สถาบันหลัก 
   ๓)  งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจดัเก็บขาวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของสถาบันหลัก 
   ๔)  งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร 
   ๕)  งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่วกบัความมั่นคงของ 
สถาบันหลัก 
   ๖)  งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันหลัก  พรอมทั้งกระจาย 
ขาวกรองใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนัตอสถานการณ 
   ๗)   งานทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการในการดําเนินการตามกฎหมายตอ
ผูกระทําผิดในคดีที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก 
   ๘)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กลุมงานวิเคราะหขาวทางเศรษฐกิจและสังคม  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง ไดแก  การดําเนินการวางแผน กําหนดหวัขอขาว รวบรวม จดัเกบ็ 
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ  รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมัน่คง 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม  ใหผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชนไดทัน 
ตอสถานการณ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานวางแผน และกําหนดหวัขอขาวที่ตองดาํเนินการเกี่ยวกับความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 



 ๓๕๔ 

   ๓)  งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจดัเก็บขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
   ๔)  งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร 
   ๕)  งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่วกบัความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
   ๖)  งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  พรอมทั้งกระจาย     
ขาวกรองใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนัตอสถานการณ 
   ๗)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กลุมงานวิเคราะหขาวทางการเมือง  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามวงรอบขาวกรอง  ไดแก  การดําเนินการวางแผน กําหนดหวัขอขาว รวบรวม จดัเกบ็ วิเคราะห ประมวลผล
และประเมนิสถานการณ  รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองความมั่นคงเกีย่วกับการเมือง  ให
ผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของใชประโยชนไดทันตอสถานการณ  โดยปฏบิัติหนาที่  
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานวางแผน และกําหนดหวัขอขาวที่ตองดาํเนินการเกี่ยวกับความมั่นคง 
ทางการเมือง 
   ๓)  งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจดัเก็บขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง 
ทางการเมือง 
   ๔)  งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร  
   ๕)  งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่วกบัความมั่นคง 
ทางการเมือง 
   ๖)  งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเมือง  พรอมทั้งกระจายขาวกรอง 
ใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทันตอสถานการณ 
   ๗)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง  ไดแก  การดําเนินการวางแผน กําหนดหวัขอขาว รวบรวม จดัเกบ็ 
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ  รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองดานความมั่นคง 
 

 



 ๓๕๕ 

เกี่ยวกับการกอการรายสากล  ใหผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกีย่วของใชประโยชนไดทัน 
ตอสถานการณ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานวางแผน และกําหนดหวัขอขาวที่ตองดาํเนินการเกี่ยวกับการกอการรายสากล 
   ๓)  งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจดัเก็บขาวกรองเกี่ยวกับการกอการราย
สากล 
   ๔)  งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร 
   ๕)  งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่วกบัการกอการรายสากล 
   ๖)  งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับการกอการรายสากล  พรอมทั้งกระจายขาวกรองให
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนัตอสถานการณ 
   ๗)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กลุมงานวิเคราะหขาวอาชญากรรมขามชาติ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามวงรอบขาวกรอง  ไดแก  การดําเนินการวางแผน กําหนดหวัขอขาว รวบรวม จดัเกบ็ 
วิเคราะห ประมวลผล และประเมินสถานการณ  รวมถึงผลิตขาวกรองและกระจายขาวกรองดานความมั่นคง
เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ  ใหผูบังคับบัญชา สวนราชการ และหนวยงานที่เกีย่วของใชประโยชนไดทัน 
ตอสถานการณ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานวางแผน และกําหนดหวัขอขาวที่ตองดาํเนินการเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ 
   ๓)  งานประสานงาน และรวบรวม พรอมทั้งจดัเก็บขาวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ขามชาติ 
   ๔)  งานวิเคราะห ประเมินคา และตีความขาวสาร 
   ๕)  งานประมวลผลและประเมินสถานการณขาวกรองเกีย่วกบัอาชญากรรมขามชาติ 
   ๖)  งานผลิตขาวกรองเกี่ยวกับการกอการรายสากล  พรอมทั้งกระจายขาวกรองให
ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อใหใชประโยชนไดทนัตอสถานการณ 
   ๗)  งานตรวจสอบประวัติพฤติการณบุคคล กลุมบุคคล และองคกรที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การดําเนินการควบคุมและบริหารงานการขาวกรอง  รวมถึงประสานงานดานการขาวกรองเกีย่วกบั 
 

 



 ๓๕๖ 

สถานการณ บคุคล หรือกลุมบุคคล ที่มีพฤติการณเปนภยัตอความมั่นคงของประเทศกับประเทศตาง ๆ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานการขาวในประเทศตาง ๆ 
   ๓)  งานประสานงานขาวกับประเทศตาง ๆ ในดานการขาวกรองที่เกี่ยวของกับ 
ความมั่นคงของประเทศ 
   ๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
 (ฉ)  ศูนยพัฒนาดานการขาว  ประกอบดวย 

   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายจัดการฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการดําเนินการควบคุมและ 
บริหารงานหลกัสูตรการฝกอบรม  งานบริหารการศึกษาและฝกอบรม  งานการผลิตและจัดเตรยีมเอกสารหรือ
ตํารา  งานจัดทําหองสมุดวชิาการดานการขาว  งานอุปกรณและสถานที่  งานวิชาการและประเมนิผลผูเขารับ

 



 ๓๕๗ 

การฝกอบรม  ดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจในกองบัญชาการตํารวจสันติบาลและสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  ตลอดจนบุคลากรของสวนราชการอื่น ๆ หรือองคกรภาคเอกชนที่รองขอ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงาน โครงการ หลักสูตร  รวมถึงตารางและ
ปฏิทินการศึกษาและการฝกอบรม 
   ๓)  งานกําหนด จดัทํา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม 
   ๔)  งานแตงตั้ง ประสานงาน และเชิญอาจารย วิทยากร ผูทรงคุณวุฒ ิ
   ๕)  งานผลิต พัฒนา ปรับปรุง และจัดเตรยีมเอกสารหรือตํารา อุปกรณ เทคโนโลยี 
ยานพาหนะ และสถานที่สําหรับใชในการศึกษาและฝกอบรมใหครบถวนเพยีงพอและเปนปจจุบัน 
   ๖)  งานจัดทํา ควบคุม และการใหบริการหองสมุดวิชาการดานการขาว 
   ๗)  งานจัดหา รวบรวม จัดเก็บ และบํารุงรักษาเอกสารและตํารา 
   ๘)  เปนศูนยกลางควบคุมงานวชิาการดานการขาวและการฝกอบรมใหแกหนวยงาน
ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
   ๙)  งานคัดเลือกและดําเนินการทางทะเบียนของผูเขารับการฝกอบรม 
   ๑๐)  งานกํากับ ดูแล และติดตามการฝกอบรม 
   ๑๑)  งานจัดเล้ียงผูเขารับการฝกอบรมและผูที่เกีย่วของ 
   ๑๒)  งานวัดผลและประเมินผลการฝกอบรมในดานตาง ๆ ทั้งในระหวางและภายหลัง     
การฝกอบรม  รวมถึงการสรุปรายงานผลการฝกอบรม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับใชในการ
พัฒนาปรับปรุงการฝกอบรม 
   ๑๓)  งานจัดทําขอมลูประวัติผูผานการฝกอบรม วิทยากรประจาํหลักสูตรการฝกอบรม 
   ๑๔)  วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม ประสานหนวยที่เกี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใชเทคนคิพิเศษ 
   ๑๕)  รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายปกครองและกิจกรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคมุ
และบริหารงานการปกครอง  งานการฝกงานหรือดูงาน  งานทัศนศึกษาและสันทนาการ ของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผูเขารับการฝกอบรมใหเปนไปตามระเบียบ
ของศูนยพัฒนาดานการขาว กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
 

 



 ๓๕๘ 

   ๓)  งานแนะนํา ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการปฏิบัติตน และแกไขปญหาขอขัดของ 
ในระหวางการศึกษาอบรมของผูเขารับการฝกอบรม 
   ๔)  งานแนะนํา อํานวยความสะดวก และจดัผูเขารับการฝกอบรมเขาพักในหอพัก 
ของศูนยพัฒนาดานการขาว 
   ๕)  งานกําหนดและจัดทําแผนเกี่ยวกับการฝกงานหรือดูงาน การทัศนศึกษาและ    
สันทนาการ  รวมถึงการกฬีาของหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ 
   ๖)  งานประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําผูเขารับการฝกอบรมไปฝกงานหรือ     
ดูงาน และทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
   ๗)  งานแนะนํา อํานวยความสะดวก และจดัเตรียมอุปกรณดานการกฬีาและ                 
การสันทนาการใหเพยีงพอเหมาะสม 
   ๘)  งานวัดผลและประเมินผลการฝกงานหรือดงูาน การทัศนศึกษาและสันทนาการ 
และการกฬีาของผูเขารับการฝกอบรม  รวมถึงเก็บรวบรวมขอมูล สรุปรายงานผล ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะสําหรับใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการฝกอบรม 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายวิจัยและพฒันา  มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยขอมูล     
องคความรู พัฒนาการหรือวิทยาการสมัยใหม ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน บทความ
ทางวิชาการ  ตลอดจนเอกสารที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานการขาว  และการรักษาความปลอดภัยทัง้ในดาน
บุคลากร องคกร และระบบการปฏิบัติงาน  เพื่อสรุปจัดทาํเปนบทความทางวิชาการหรือขอเสนอให
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานในสังกดักองบัญชาการตํารวจสันติบาล หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ
หนวยงานอืน่ ๆ นําไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงการฝกอบรม  และการพัฒนาระบบงานดานการขาว 
และการรักษาความปลอดภยั  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล สภาพปญหา และองคความรู 
ที่เกี่ยวกับวิชาการดานการขาว  และการรักษาความปลอดภัยในดานบคุลากร 
   ๓)  งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล สภาพปญหา และองคความรู 
ที่เกี่ยวกับวิชาการดานการขาว  และการรักษาความปลอดภัยในดานจดัรูปแบบโครงสรางองคกร 
   ๔)  งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล สภาพปญหา และองคความรู 
ที่เกี่ยวกับวิชาการดานการขาว  และการรักษาความปลอดภัยในดานระบบการปฏิบัติงานและวัสดุ อุปกรณ 
ที่เกี่ยวของ 
   ๕)  งานเสนอแนะแนวทางและมาตรการพัฒนาระบบงานดานการขาวและการรักษา
ความปลอดภยั  ใหครอบคลมุทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร องคกร ระบบการปฏิบัติงาน และวัสดุ อุปกรณ 
ที่เกี่ยวของ 

 



 ๓๕๙ 

   ๖)  งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ช)  กลุมงานผูเชี่ยวชาญดานการขาว  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการวิเคราะห 
ประมวลผล ประเมินสถานการณ ผลิตและเสนอขาวกรองความมั่นคงในดานตาง ๆ ตอผูบังคับบัญชา 
ที่เกี่ยวของเพือ่นําไปใชประโยชนไดทนัตอสถานการณ  ศึกษาและวิเคราะหองคความรู  ผลการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญ  บทเรียนจากการปฏบิัติงาน  วิทยาการและพัฒนาการสมัยใหมที่เปนประโยชนตองานการขาว  
เพื่อรวบรวมเปนมันสมองของหนวยงาน  ประสานความรวมมือดานองคความรูกับหนวยงานดานการขาว 
และการรักษาความปลอดภยัเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ  เปนวิทยากรผูสอนใหแกผูเขารับการอบรม  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานวิเคราะห ประมวลผล ประเมินสถานการณ รวมถึงผลิตและกระจายขาวกรองความ
มั่นคงในดานตางๆ ใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานทีเ่กีย่วของนําไปใชประโยชน 
  ๒)  งานศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานเกีย่วกับงานการขาว การตอตานขาวกรอง และ    
การรักษาความปลอดภัย จากองคความรู ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน วิทยาการและ
พัฒนาการสมยัใหมทีเ่กีย่วของ 
  ๓)  เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในงานการขาว 
การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัย 
  ๔)  งานประสานความรวมมือดานองคความรูกบัหนวยงานดานการขาวและการรักษา 
ความปลอดภยัเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ 
  ๕)  เปนวิทยากรใหแกผูเขารับการอบรม 
  ๖)  เปนผูแทนในการประชุมรวมกับหนวยงานดานความมัน่คง  เชน  กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน  สํานกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ  และสํานักขาวกรองแหงชาต ิ
  ๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
      

 



 ๓๖๐ 

ขอ  ๑๖  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  แบงเปนดังตอไปนี ้
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ   
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานสรรหา  และงานเทคโนโลยี ของสํานักงาน 
ตรวจคนเขาเมอืง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑  กองบังคับการอํานวยการ  และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๒)  เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือสํานกังาน 
ตรวจคนเขาเมอืงจัดใหมีการประชุมขึ้น  เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ 
ของการประชุม 
   ๓)  งานจัดทําบัตรอนุญาตจอดรถยนต บัตรผานที่ทําการ บัตรตัวแทน บัตรผานแดน
และบัตรประจาํตัวคนประจําพาหนะรถไฟขบวนระหวางประเทศ 
   ๔)  งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแพทยตรวจคนเขาเมือง 
   ๕)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
   ๖)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการของ    
กองบังคับการอํานวยการ  และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๗)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่วางไว 
   ๘)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
   ๙)  เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับคุคล เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานตรวจคนเขาเมอืง  ตลอดจนจดัการเกีย่วกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ 
สรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ 
   ๑๐)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดสํานกังานตรวจคนเขาเมือง  เพื่อใชในการพจิารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 
   ๑๑)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ตลอดจนการกาํหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๒)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของสํานักงานตรวจ 
คนเขาเมือง 
   ๑๓)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง  
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 

 



 ๓๖๑ 

    ๑๔)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตองตาม
ความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลงอัตรา 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดัสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
สํารองราชการ 
    ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ        
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรตคิุณตาง ๆ 
   ๒๓)   รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๔)   จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของกองบังคับการอํานวยการและสํานกังานตรวจคนเขาเมือง  
   ๒๕)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
    ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การออกประทวนยศ  
และการเรียกคนื 

 



 ๓๖๒ 

   ๒๘)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม         
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๒๙)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๓๐)   จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
   ๓๑)  จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา  ไดแก       
การจัดหาทนุการศึกษา  และจัดสถานศึกษา  เปนตน 

  ๓๒)   จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
   ๓๓)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการสมคัรเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๓๕)  จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
   ๓๖)    ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
   ๓๗)   ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน 
   ๓๘)  การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
   ๓๙)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบังคับการ  และงานทีม่ิไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาทีข่องหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  หรืองานที่เกี่ยวของกบัหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่อง
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
   ๔๐)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๔๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายอํานวยการ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการขาว  โดยปฏิบัติหนาที่   
ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๒ 

 



 ๓๖๓ 

   ๒)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง  การขาวกรองทางการ
ส่ือสาร  และการรักษาความปลอดภัยฝายตาํรวจ 
   ๓)  จัดทําขอมูลทองที่และรายงานสถานการณดานการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ดานความมัน่คง ดานกิจการพิเศษ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่  เพื่อรายงานให
สํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับงานดานการขาว การตรวจสอบขาวและการวเิคราะหขาว            
ในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนการรายงานและการกระจายขาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับงานรวบรวมสถิติขอมูลอาชญากรรมที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะหและติดตามสถานการณอาชญากรรมที่เกี่ยวของ 
   ๗)  ดําเนินการงานบูรณาการดานการขาว  รวมทั้งการดําเนนิกรรมวิธีตอขาวเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา  และงานประสานการขาวกบัสวนราชการตาง ๆ 
   ๘)  จัดทําทะเบยีนประวัติของแหลงขาว  จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของ
แหลงขาว (สายลับ) หรือแหลงขาวอื่น ๆ 
   ๙)  วิเคราะหสถานการณและส่ิงบอกเหตุ  เพือ่พิสูจนทราบแนวโนมภยัคกุคามที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
   ๑๐)  ศึกษา วจิัย และพัฒนาเกี่ยวกบักิจการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และ 
การรักษาความปลอดภัยฝายตํารวจ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
   ๑๑)  ดําเนินการดานกิจกรรมเสรมิสรางความสัมพันธและความรวมมือดานการขาว
อยางตอเนื่องกับหนวยขาวตางประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายอํานวยการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ งานวิจัยและประเมินผล วิเคราะหและจดัตั้งคําของบประมาณ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๓ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ   
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาที่เกี่ยวของ 
   ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ   
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนความมัน่คงภายในประเทศของสํานกังานตรวจคนเขาเมือง  และการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการตาง ๆ  

 



 ๓๖๔ 

   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ   
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  แผนรกัษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น  และแผนดานกจิการพิเศษ 
   ๕)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
ตรวจคนเขาเมอืงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๖)  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดย
อาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
   ๗)  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตัิราชการใหกบัเจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ารงานของกองบังคับการ 
และสํานักงานตรวจคนเขาเมอืง 
   ๘)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของโครงการตาง ๆ          
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๙)  รวบรวมขอมลูสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทําการประมวลและวิเคราะห
สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการพิจารณาชี้แนวโนมของการเกิดคดีที่รับผิดชอบประกอบการวางแผน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
   ๑๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ 
ในงานตํารวจ  ตลอดจนสนบัสนุนใหมกีารถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานกังาน 
ตรวจคนเขาเมอืง 
   ๑๑)  ดําเนินการดานการตรวจราชการตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
   ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะหและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
   ๑๓)  ประสานหนวยงานเจาของแผนงาน งาน โครงการ เพื่อปรับปรุงแกไขงบประมาณ    
ใหถูกตองและทําความตกลงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการ 
   ๑๔)  วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายอํานวยการ  ๔  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ           
งานสงกําลังบํารุง  งานยานพาหนะ  งานสื่อสาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๔  

 



 ๓๖๕ 

   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ)  จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการ 
   ๓)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่ 
   ๔)  จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษาของ 
งานดานสงกําลังบํารุง 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสื่อสาร กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ตรวจสอบ และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร 
   ๗)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทีใ่ชในหองยุทธการและหองประชุมของ
กองบังคับการอํานวยการ 
   ๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)  ฝายอํานวยการ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน  
งานประชาสัมพันธ  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๕ 
   ๒)   เสนอแนะ ริเร่ิม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือ 
ของสาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสํานักงาน 
ตรวจคนเขาเมอืง 
   ๓)  สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย 
โครงการ และการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมอืง 
   ๔)  รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่วกบัการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ  
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพนัธ เสนอผูบังคับบัญชา 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการใหคําแนะนํา ช้ีแจงแกประชาชนใหเขาใจถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที ่

 



 ๓๖๖ 

   ๖)  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการแถลงชี้แจงขาวตอส่ือมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๗)  เปนเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกในการตดิตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๘)  เปนเจาหนาที่เผยแพรกจิกรรมของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองตอส่ือมวลชน  และ
โดยวิธีการอื่น ๆ  เชน  การจดันิทรรศการ  การบรรยาย  และเอกสารเผยแพร  เปนตน 
   ๙)  ประชาสัมพันธ  ไดแก  การออกวารสาร  หรือขาวสารภายใน  การดําเนินงาน 
ตั้งแผงปดประกาศ  จัดทําที่ตดิตอสอบถาม 
   ๑๐)  รวบรวมขาวหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสํานักงานตรวจคนเขาเมอืง 
เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๑๑)  จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญ ๆ ใชในการตรวจสอบและปฏิบัติราชการ 
   ๑๒)  สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกดัสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอ่ืน  เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ 
   ๑๓)  สงเสริมใหขาราชการตํารวจในหนวยงานเขียนบทความลงในสื่อมวลชนตาม 
ความเหมาะสม 
   ๑๔)  เยี่ยมเยยีนรวมกิจกรรมและใหบริการแกประชาชนตามความเหมาะสม  และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
   ๑๕) รับฟงและสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่มีตอกิจการตํารวจหรือการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ 
   ๑๖)  ดําเนินการชวยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารณภัยภายในขีดความสามารถและ           
หนาที่ของตํารวจ  หรือรวมมอืกับสวนราชการหรือองคกรอ่ืน ๆ 
   ๑๗)  เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ  การกําหนดมาตรฐานใหความรูเกี่ยวกับ          
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การปองกันการทําลายความมัน่คงของประเทศที่เกี่ยวกับงาน 
ในหนาที่ใหแกนักเรยีน นกัศึกษา เดก็ เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
   ๑๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายอํานวยการ  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  งานการเงนิ    
งานบัญชี  งานตรวจจายและงานบริหารงบประมาณ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๖ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานดานงบประมาณ 

 



 ๓๖๗ 

   ๓)  จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ตลอดจน       
ใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
   ๔)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม  
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน     
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และ 
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของสาํนักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๘)  การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจดัทําบัญชีรับ – จาย  
   ๙)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานกังานตรวจคนเขาเมืองประจาํเดือน 
                   ๑๐)   จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
   ๑๑)   ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๑๒)  จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๑๔)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๕)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามกําหนดเวลา 
   ๑๖)   ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
   ๑๗)  ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ  การเบิกจายบําเหนจ็บํานาญ 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๙)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจ  หรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏบิัติหนาที่ราชการ 
   ๒๐)  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 

 



 ๓๖๘ 

   ๒๒)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
   ๒๓)  พิจารณา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 
   ๒๔)  วางแผนพจิารณาเกีย่วกับการใชงบประมาณเหลือจาย 
   ๒๕)  ดําเนินการเกีย่วกับคาใชจายคางเบิกขามป 
   ๒๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๗)  ฝายอํานวยการ  ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั   
งานรับคํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินยั  งานนิติการ  งานที่ปรึกษากฎหมาย  งานพัฒนา 
ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ ขอพิจารณาเกีย่วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
คําส่ัง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  โดยปฏิบัติหนาที่   
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๗ 

   ๒)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา 
ในสวนทีเ่กีย่วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ 
ในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวากระทําผิดวนิัย  ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอืน่ที่สงมา  แลวดาํเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่วของ 
   ๓)  จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยัหรือกระทําผิดคดีอาญา      
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกบัการปฏิบตัิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว  และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๔)  พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา  
และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  เพื่อประกอบการ
พิจารณาทางวนิัย 
   ๕)  พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพจิารณาโทษทางวินยั  รวมทั้งกรณีทีไ่มมีการสืบสวนเนื่องจาก     
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจเพื่อส่ังการหรือ 
ลงโทษตามความเหมาะสม 
   ๖)  พิจารณาและตรวจเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยตํารวจ
แหงชาติ  เพื่อมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ 

 



 ๓๖๙ 

   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนการดําเนนิการทางวินัย 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการหรอืการใหออกจากราชการไวกอน            
ของขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินยัอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด 
ทางอาญา  ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
   ๙)  จัดการขอแตงตั้งพนักงานอยัการใหเปนทนายแกตางคดี  กรณีขาราชการตํารวจ 
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิารตามหนาที ่
   ๑๐)  ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดัสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อดําเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของ  รวมทั้งการแจงเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกดิจากการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๑)  กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตรวจคนเขาเมืองใหมีความประพฤติ 
อยูในกรอบวนิัยตํารวจ 
   ๑๒)  ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ  
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัคดีทั้งในและนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๓)  ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พจิารณา วินิจฉยั ตีความปญหาขอกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๔)  ควบคุม พิจารณา และวินจิฉัยสํานวนคดีแพง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดแีพง  กรณีที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเปนโจทกหรือจําเลย  ตลอดจนการพิจารณา
ปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง 
   ๑๕)  ดําเนินการตามกระบวนการทางศาลปกครอง  กรณีที่ถูกฟองในเหตุที่เกิดจากคําส่ัง
ทางปกครองที่ฝายอํานวยการ ๗ รับผิดชอบ  และเปนทีป่รึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา กรณหีนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานตรวจคนเขาเมืองถูกฟองคดีตอศาลปกครอง 
   ๑๖)  งานที่เกีย่วของกับการสงเสริมงานสอบสวน 
   ๑๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘) ฝายอํานวยการ  ๘  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการตางประเทศ         
งานวิเทศสัมพนัธและวเิทศสหการ  งานแปลและลาม  งานติดตอประสานงานกับสวนราชการและองคกร 
ตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
 

 



 ๓๗๐ 

   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๘ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอประสานงาน  การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองกบัตํารวจหรือองคกรตางประเทศ 
   ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม 
   ๔)  งานวิเทศสัมพนัธและวเิทศสหการ 
   ๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙)  ฝายอํานวยการ  ๙  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานบริการ
การศึกษาและฝกอบรม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๙ 
   ๒)    ผลิตเอกสารและตําราของสวนวิชาและหลักสูตรตาง ๆ 
   ๓)  ประสานงานกบัอาจารย วิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๔)  ปรับปรุงเอกสารและตําราใหทันสมัยอยูเสมอ 
   ๕)  รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารและตํารา 
   ๖)  จัดระบบการเก็บรักษา ควบคุม ดูแลหนังสือเอกสารใหบริการแกผูใชหองสมุด 
   ๗)  จัดหาหนังสือที่มีคุณคาและเหมาะสม  รวมทั้งงานอันเกีย่วกับหองสมุด 
   ๘)  กําหนดความตองการอุปกรณการศกึษาและเทคโนโลยใีหเหมาะสมและเพียงพอ 
   ๙)  ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา 
   ๑๐)  อํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณการศึกษาใหกับอาจารยหรือวิทยากร 
   ๑๑)  จัดเตรียมและดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ 

  ๑๒)  วางแผนและเตรียมการในการฝกของหลักสูตรตาง ๆ 
   ๑๓)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
   ๑๔)  รวบรวมเอกสาร จัดทํา และพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก 
   ๑๕)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนและการฝก 
   ๑๖)  ฝกสอน กํากับ ดูแล และตดิตามผลการฝกสอน 
   ๑๗)  สรุปรายงานผลการฝกสอน ปญหา และอุปสรรค  ตลอดจนขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการฝก 
 

 



 ๓๗๑ 

   ๑๘)  ปกครอง ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขาอบรมในการประพฤติตน  
การวางตน การแกไขปญหาขัดของ  ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
   ๑๙)  คัดเลือกผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามระเบียบแบบแผน 
   ๒๐)  เตรียมการศึกษา ดูงานทั้งในและตางประเทศ 
   ๒๑)  จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษาที่กําหนด 
   ๒๒)  จัดทําตารางสอนและปฏิทินการศึกษา 
   ๒๓)  วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๒๔)  ติดตามและประเมินผลผูผานการอบรมที่ไปปฏิบัติหนาทีเ่พื่อปรับปรุงนโยบาย
การศึกษาใหเหมาะสม 
   ๒๕)  วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม  ประสานหนวยทีเ่กี่ยวของกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญงานดานตรวจคนเขาเมือง 
    ๒๖)  รวบรวมแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝกในรอบ
ปงบประมาณ 
   ๒๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข)  กองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง ๑  ประกอบดวย 

  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  งานศึกษาอบรม    ๑๒)
  งานการขาว    ๑๓)
  งานนิติการ    ๑๔)

 



 ๓๗๒ 

   ๑๕)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ    ๑๗)  
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    ๑๘)  

  (๒)  กองกํากับการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเขามามถ่ิีนที่อยู 
ในราชอาณาจกัร  งานตรวจสอบออกใบสําคัญถ่ินที่อยู  งานตรวจลงตรา  งานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
งานอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร  งานการอนุญาตเพือ่กลับเขามาในราชอาณาจักรอีก   
งานการทะเบยีนคนตางดาว  และงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง  รวมทั้งงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้

 ๑)  งานดําเนนิการเกีย่วกับงานเลขานกุารของคณะกรรมการพจิารณาคนเขาเมือง  
 ๒)  งานควบคุมกําหนดจํานวนคนตางดาว  ซ่ึงจะเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร         

เปนรายป 
   ๓)  งานพิจารณากาํหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพจิารณาอนุญาตใหคนตางดาว
เขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   ๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออนุญาต การระงับ หรือเพกิถอนการอนญุาต 
การเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   ๕)  งานตรวจสอบการออกใบสําคัญถ่ินที่อยู 
   ๖)  งานจัดทําสลักหลังแจงออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเขามาอีก 
   ๗)  งานตรวจลงตราประเภทคนเขาเมืองนอกกาํหนดจาํนวนคนตางดาว  ซ่ึงจะเขามามี
ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   ๘)  งานตรวจสอบหลักฐานการเขาเมืองที่สวนราชการ องคการตาง ๆ ประสานมา 
   ๙)  งานตรวจลงตราและงานเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา 
   ๑๐)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๑๑)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร 
   ๑๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการทะเบียนคนตางดาว 
   ๑๓)  งานกําหนดแนวทางและตอบขอหารือการปฏิบัติงานการทะเบียนคนตางดาว 
   ๑๔)  งานพิจารณาและสอบสวนคํารองขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาวทัว่ราชอาณาจักร 

 



 ๓๗๓ 

   ๑๕)  งานดําเนนิการเกีย่วกับสําเนาปลายขั้วใบสําคัญประจําตวัคนตางดาวและจัดทํา
ทะเบียนคนตางดาวทัว่ราชอาณาจักร 
   ๑๖)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ  ๒  มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขออยูตอในราชอาณาจกัร 
เปนการชัว่คราวของคนตางดาว  งานตรวจสอบขอเทจ็จริงการยื่นคาํขอ  งานรับแจงและเตรียมขอมูลการเขาพกั
อาศัยของคนตางดาวทัว่ราชอาณาจกัร  งานตรวจสอบขอมูลกรณหีนังสอืเดนิทางสูญหาย  รวมทัง้งานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย  โดยปฏิบัตหินาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว      
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภททตู 
   ๒)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว     
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทราชการ 
   ๓)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว     
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว 
   ๔)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว     
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว 
   ๕)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว     
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภทคนเดนิทางผานราชอาณาจักร 
   ๖)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว      
ที่ไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา 
   ๗)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรของคนตางดาว  ซ่ึงไดรับการ
ตรวจลงตรา ณ ดานตรวจคนเขาเมือง 
   ๘)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว   
ซ่ึงไดรับการตรวจลงตรานอกเหนอืจาก ๑) – ๗)  
   ๙)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการเพกิถอนการอนญุาตใหอยูในราชอาณาจกัรเปนการ
ช่ัวคราวในความรับผิดชอบ 
   ๑๐)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการรับแจงการเขาพักอาศัยของคนตางดาว 
   ๑๑)  งานดําเนนิการกรณหีนังสือเดินทางของคนตางดาวสูญหาย 
   ๑๒)  งานดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลตาม ๑) – ๑๐)  
   ๑๓)  งานตรวจตราและดาํเนนิการจบักุมผูกระทําผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ            
กองบงัคับการตรวจคนเขาเมอืง ๑  รวมท้ังตามชองทาง  เพือ่ปองกนัการลกัลอบหลบหนเีขาเมอืง 
 
 

 



 ๓๗๔ 

   ๑๔)  งานสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว  และกฎหมายวาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งความผิด
อาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
   ๑๕)  งานประมวลผลการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว  และกฎหมายวาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งความผิด
อาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการ  ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการขออยูตอใน
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการปโตรเลียม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดยีว  รวมทั้งงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการขออยูตอในราชอาณาจกัรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเปนนกัลงทนุทั่วไปที่มกีารนําเงนิเขามาลงทุนไมต่ํากวา  ๒  ลานบาท และ  ๑๐  ลานบาท  
ผูบริหารหรือผูชํานาญการที่ปฏิบัติงานในนติิบุคคลที่มีทุนจดทะเบยีนชําระเต็มมูลคาหรือทุนดําเนนิการ 
ไมต่ํากวา  ๓๐  ลานบาท  
   ๒)  งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเขามาประจําสํานักงานผูแทนของนิติบุคคลตางประเทศในธุรกิจการคาระหวางประเทศหรือ
สํานักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติ 
   ๓)  งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเปนผูบริหาร ผูชํานาญการ หรือผูเช่ียวชาญซึ่งไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายวาดวยการ
ปโตรเลียม  กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  และกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   ๔)  งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเขามาปฏิบัติหนาที่ส่ือมวลชนที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ 
   ๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเปนนักวิจยัและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   ๖)  งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของสาขาธนาคารตางประเทศ  สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศ   
และสํานักงานผูแทนของธนาคารตางประเทศซึ่งไดรับการรับรองจากธนาคารแหงประเทศไทย 
   ๗)  งานดําเนินการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๘)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงปฏิบัติงานประจําสํานักงานปฏิบัติการภมูิภาค 

 



 ๓๗๕ 

   ๙)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาวที่เขามาทํางานตามพันธกรณีทีรั่ฐบาลทําไวกบัรัฐบาลตางประเทศ 
   ๑๐)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาวตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
   ๑๑)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของ 
คนตางดาว  ซ่ึงเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรซึ่งอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือน  
ตาม ๑) – ๑๐)  
   ๑๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตรา  หรือขอเปลี่ยนประเภท 
การตรวจลงตราเปนประเภทคนอยูช่ัวคราวของคนตางดาว ตาม ๑) – ๑๑) 
   ๑๓)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
ของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑) 
   ๑๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขอแกไขตราประทับของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง    
ของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑) 
   ๑๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขอแจงที่พักอาศัยของคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราว  ในกรณทีี่อยูในราชอาณาจักรเกินเกาสิบวันของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑) 
   ๑๖)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรบัผูกระทําผิดกฎหมายวาดวย 
คนเขาเมืองของคนตางดาวตาม ๑) – ๑๑)  
   ๑๗)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรของ            
คนตางดาวตาม ๑) – ๑๑) 
   ๑๘)  งานดําเนนิการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดตั้งศูนยบริการวีซา 
และใบอนุญาตทํางาน 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ค)  กองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง  ๒  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้

  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานบริหารงานบุคคล  

   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 

 



 ๓๗๖ 

   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  งานศึกษาอบรม    ๑๒)
  งานการขาว    ๑๓)
  งานนิติการ    ๑๔)

   ๑๕)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ    ๑๗)  
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    ๑๘)  

  (๒)  ฝายตรวจคนเขาเมืองขาเขา ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีหนาที ่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร  เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร 
   ๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
  (๓)  ฝายตรวจคนเขาเมืองขาออก ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร  เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมอืงรับผิดชอบ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายตรวจลงตรา ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีหนาที่และ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
 

 



 ๓๗๗ 

   ๑)  งานตรวจลงตราและการเปลีย่นประเภทงานตรวจลงตรา 
   ๒)  งานดําเนนิการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๕)  ฝายพิธีการเขาเมือง ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มหีนาที่และ 
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผานราชอาณาจักร  งานตรวจบุคคลสําคัญและ 
คนอพยพที่เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร  และงานพิธีการเขาเมือง  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย  และกฎหมายอืน่ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผานราชอาณาจักร 
   ๒)  งานตรวจบุคคลสําคัญและคนอพยพทีเ่ขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๓)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจกัร 
   ๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานตนของคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาใน              
ราชอาณาจักรไดช่ัวคราว 
   ๕)  งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที ่
   ๖)  งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย  ในหนาที่ของการตรวจ
บุคคลที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๗)  ประสานงานกบัสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กองกํากับการสืบสวนปราบปราม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานสืบสวน     
งานปองกันปราบปรามผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีน 
คนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอืน่ทีสํ่านักงานตรวจ 
คนเขาเมืองรับผิดชอบ  ตลอดจนความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
งานบริการคนเขาเมือง  งานกิจการพิเศษ  งานหองกกั  และงานตรวจสอบหนังสือเดนิทาง  โดยปฏบิัติหนาที่  
ดังนี ้
   ๑)  งานตรวจตราและดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของ            
กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง  ๒  รวมทั้งชองทาง  เพื่อปองกันการลักลอบหลบหนีเขาเมือง 
   ๒)  งานสืบสวนและปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมาย   
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ  ตลอดจนความผดิอาญาอื่นที่เกีย่วเนื่องหรือเกีย่วพนักนั 

 



 ๓๗๘ 

   ๓)  งานประมวลผลการจับกุมผูกระทําผิดที่อยูในความรับผิดชอบตามกฎหมาย            
วาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ 
   ๔)  งานดําเนนิการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวที่ตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขออนุญาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
ของคนตางดาว  ซ่ึงไดรับการอํานวยความสะดวกตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายพิเศษ 
   ๖)  งานบริการคนเขาเมือง 
   ๗)  งานการเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   ๘)  งานตรวจสอบออกใบสําคัญถ่ินที่อยู 
   ๙)  งานกิจการพิเศษ 
   ๑๐)  งานควบคุมหองกัก 
   ๑๑)  การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจกัร 
   ๑๒)  งานตรวจสอบหนังสือเดินทาง 
   ๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร  มหีนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมาย 
วาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ  
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
กรุงเทพมหานคร 
   ๒)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง             
ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร 
   ๓)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   
ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร 
   ๔)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผานราชอาณาจักร ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร 
   ๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร 
   ๖)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน                 
ราชอาณาจักรไดช่ัวคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร 

 



 ๓๗๙ 

   ๗)  งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง              
ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร 
   ๘)  งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย  ในหนาที่ของการตรวจบุคคล   
ที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๙)  งานดําเนนิการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และกฎหมาย 
วาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ 
   ๑๐)  งานดําเนนิการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๑๑)  ประสานงานกบัสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
   ๑๒)  การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจกัร 
   ๑๓)  งานดําเนนิการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๑๔)  งานตรวจลงตราและงานเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา 
   ๑๕)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)  ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอืน่ทีสํ่านักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
   ๒)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง            
ทาอากาศยานเชียงใหม 
   ๓)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจ 
คนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม 
   ๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผานราชอาณาจกัร  
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
   ๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
   ๖)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน                 
ราชอาณาจักรไดช่ัวคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชยีงใหม 
   ๗)  งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง              
ทาอากาศยานเชียงใหม 

 



 ๓๘๐ 

   ๘)  งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย  ในหนาที่ของการตรวจบุคคล   
ที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๙)  งานดําเนนิการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และกฎหมาย 
วาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ 
   ๑๐)  งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๑๑)  ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตองดําเนินการ
กับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
   ๑๒)  การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจกัร 
   ๑๓)  งานดําเนนิการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๑๔)  งานตรวจลงตราและงานเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา 
   ๑๕)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙)  ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอืน่ทีสํ่านักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานภูเกต็  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต 
   ๒)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง             
ทาอากาศยานภูเก็ต 
   ๓)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจ 
คนเขาเมืองทาอากาศยานภูเกต็ 
   ๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผานราชอาณาจกัร  
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต 
   ๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต 
   ๖)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน                 
ราชอาณาจักรไดช่ัวคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานภูเก็ต 
   ๗)  งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง              
ทาอากาศยานภูเก็ต 
   ๘)  งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย  ในหนาที่ของการตรวจ
บุคคลที่เดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

 



 ๓๘๑ 

   ๙)  งานดําเนนิการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และกฎหมาย 
วาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ 
   ๑๐)  งานดําเนินการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๑๑)  ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
   ๑๒)  การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจักร 
   ๑๓)  งานดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๑๔)  งานตรวจลงตราและงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๑๐)  ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวย
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอืน่ทีสํ่านักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ ณ ดานตรวจ
คนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานตรวจลงตราใหกับคนตางดาว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๒)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง             
ทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๓)  งานตรวจบุคคลและพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจ 
คนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่ผานราชอาณาจกัร   
ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๕)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่มีลักษณะตองหามและคนอพยพทีเ่ขามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจกัร ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๖)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน                 
ราชอาณาจักรไดช่ัวคราว ณ ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๗)  งานแกไขการตรวจอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจคนเขาเมือง              
ทาอากาศยานหาดใหญ 
   ๘)  งานตรวจสอบเอกสารที่สวนราชการตาง ๆ มอบหมาย  ในหนาที่ของการตรวจ
บุคคลที่เดินทางเขามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๙)  งานดําเนนิการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และกฎหมาย 
วาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย ในเขตรับผิดชอบ 

 



 ๓๘๒ 

   ๑๐)  งานดําเนนิการใหเจาของหรือผูคุมพาหนะนําคนตางดาวตองหามเขามาใน
ราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๑๑)  ประสานงานกบัสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือสายการบินที่ตอง
ดําเนินการกับคนตางดาวในความรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
   ๑๒)  การผลักดันผูตองกักออกนอกราชอาณาจกัร 
   ๑๓)  งานดําเนนิการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๑๔)  งานตรวจลงตราและงานเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
 (ง) – (ช) กองบงัคับการตรวจคนเขาเมอืง  ๓ – ๖  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  งานศึกษาอบรม    ๑๒)
   ๑๓)  งานการขาว 

  งานนิติการ    ๑๔)
   ๑๕)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ    ๑๗)  
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    ๑๘)  

 



 ๓๘๓ 

  (๒)  กองกํากับการบริการคนตางดาว  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเขามา
มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร  งานตรวจสอบการออกใบสําคัญถ่ินที่อยู  งานอนุญาตเขามาในราชอาณาจักร  และ
งานขออยูตอ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานดําเนนิการรับคําขอการเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   ๒)  งานตรวจสอบออกใบสําคัญถ่ินที่อยู 
   ๓)  งานอนุญาตเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๔)  งานการขออนญุาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
   ๕)  งานพิธีการเขาเมือง 
   ๖)  งานตรวจตราและดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของ            
กองบังคับการ  รวมทั้งชองทางเพื่อปองกันการลักลอบหลบหนีเขาเมือง 
   ๗)  งานสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว  และกฎหมายวาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งความผิด
อาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
   ๘)  งานประมวลผลการจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว  และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้ง
กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดและดานตรวจคนเขาเมือง  มหีนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งงานอื่นทีไ่ดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการทั่วไป 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานสวัสดิการและการขอพักอาศัยในอาคารบานพัก 
   ๔)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการกําหนด จัดทํา ติดตาม ประเมนิผลแผนงาน 
นโยบาย โครงการตาง ๆ และการใชจายเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
   ๕)  งานจัดทําสถิติ 
   ๖)  งานวิชาการ 
   ๗)  งานจัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจและลูกจาง 
   ๘)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับงานการเงินและบญัชี 
   ๙)  งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
    ๑๐)  งานพัสดุ ครุภณัฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ 
   ๑๑)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับเงนิคาธรรมเนียม เงนิคาปรับ 

 



 ๓๘๔ 

   ๑๒)  งานเบิกจายคาอาหารคนตางดาวซึ่งตองกักและคนอพยพ 
   ๑๓)  งานรับ – จายและเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน 
   ๑๔)  งานดําเนนิการรับคําขอการเขามามีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
   ๑๕)  งานอนุญาตเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
   ๑๖)  งานการขออนญุาตอยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
   ๑๗)  งานพิธีการเขาเมือง 
   ๑๘)  งานดําเนนิการอนุญาตเพื่อกลับเขามาในราชอาณาจักรอีก 
   ๑๙)  งานตรวจลงตราและงานเปลีย่นประเภทการตรวจลงตรา 
   ๒๐)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เขามาในหรอืออกไป 
นอกราชอาณาจักร หรือผานราชอาณาจักร 
   ๒๑)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการตรวจลงตราใหกบัคนตางดาว  
   ๒๒)  งานปราบปรามและสืบสวนผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย 
คนเขาเมือง  และกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย  รวมทั้งความผดิอาญาอื่นใด 
ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 
   ๒๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ซ)  กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  งานศึกษาอบรม    ๑๒)
  งานการขาว    ๑๓)
  งานนิติการ    ๑๔)

 



 ๓๘๕ 

   ๑๕)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ    ๑๗)  
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    ๑๘)  

  (๒)  กองกํากับการ  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน  ปองกนัปราบปราม  
ดําเนินคดี  และขยายผลการกระทําความผดิที่เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติของคนตางดาว  รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ  การกระทาํความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอื่น 
ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ  ตลอดจนความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ  งานพิสูจนเอกสารปลอม  งานสายตรวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  สืบสวน ปองกันปราบปราม ดําเนินคดี และขยายผลการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมขามชาติของคนตางดาว 
   ๒)  รวบรวมและวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติ  การกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ  ตลอดจนความผิดอาญา 
อ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกีย่วพันกัน 
   ๓)  งานพิสูจนเอกสารปลอม 
   ๔)  งานสายตรวจ 
   ๕)  ดําเนินการในการจัดหาและแจกจายแผนทีแ่กหนวยปฏิบัติการทีจ่ําเปนตองใช 
   ๖)  ตรวจสอบขอมูลขาวสารและเรงรัดการรายงาน 
   ๗)  ประมวล สรุปวิเคราะหขอมลูขาวสารมีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาสัง่การ 
   ๘)  การกระจายขอมูลขาวสาร 
   ๙)  กําหนดหวัขอขอมูลขาวสารที่ตองการในการหาขาว 
                               ๑๐)  ทํารายงานสรปุสถานการณประจําวัน ประจําสัปดาห ประจาํเดอืน และประจําป 
             ๑๑)  ประสานการปฏิบัติกับหนวยขาวตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจ      
แหงชาต ิ
                           ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการจดัหาเครื่องมือ อุปกรณพเิศษ 
                           ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกบังานควบคุมการใชอุปกรณพิเศษ 

 



 ๓๘๖ 

 ๑๔)  งานพัฒนาและซอมบํารุงเครื่องมือพเิศษ 
   ๑๕)   งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน  ปองกันปราบปราม  
ดําเนินคดี  และขยายผลการกระทําความผดิของคนตางดาว แรงงานผิดกฎหมาย คนตางดาวผูมีอิทธิพล  กระทาํ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยการทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกนัและ
ปราบปรามการคามนษุย  และกฎหมายอืน่ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองรับผิดชอบ  ตลอดจนความผิดอาญา 
อ่ืนใดที่เกี่ยวเนื่องหรือเกีย่วพันกัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  งานสืบสวนจับกุมคนตางดาวตามหมายจับ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานสืบสวน ปองกนัปราบปราม ดาํเนินคดี และขยายผลการกระทําความผิดของ         
คนตางดาว  แรงงานตางดาวผิดกฎหมายวาดวยคนตางดาว  ผูมีอิทธิพลซ่ึงกระทําความผดิตามกฎหมายวาดวย 
คนเขาเมือง  และกฎหมายวาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนษุย  รวมทัง้ความผดิอาญาอืน่ใดทีเ่กี่ยวเนื่อง
หรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง  หรือกฎหมายวาดวยปองกนัและปราบปราม 
การคามนษุย  
   ๒)  งานสืบสวนจบักุมคนตางดาวตามหมายจับ 
   ๓)  ดําเนินการในการจัดหาและแจกจายแผนทีแ่กหนวยปฏิบัติการทีจ่ําเปนตองใช 
   ๔)  ตรวจสอบขอมูลขาวสารและเรงรัดการรายงาน 
   ๕)  ประมวล สรุปขอมูลขาวสารมีความเหน็เสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ 
   ๖)  การกระจายขอมูลขาวสาร 
   ๗)  กําหนดหวัขอขอมูลขาวสารที่ตองการในการหาขาว 
   ๘)  ทํารายงานสรุปสถานการณประจาํวนั ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป 
   ๙)  ประสานการปฏิบัติกับหนวยขาวตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจ      
แหงชาต ิ
                          ๑๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ 
                          ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับงานควบคุมการใชอุปกรณพิเศษ 
   ๑๒)  งานพัฒนาและซอมบํารุงเครื่องมือพิเศษ 
   ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กองกํากับการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนตองหาม  งานสงกลับ  
และงานหองกกั  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่เขามาและอยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับ
อนุญาต  หรือเปนผูมีลักษณะตองหามมใิหเขามาในราชอาณาจักร  หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหเขามา 
ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทําผิดกฎหมายวาดวยปองกนัและ
ปราบปรามการคามนุษย  หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกีย่วเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน 

 



 ๓๘๗ 

   ๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจกัร 
   ๓)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับคนตางดาวที่อพยพเขามาในราชอาณาจักร 
   ๔)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการปลอยตวัช่ัวคราวโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกนั
ของคนตางดาวที่ถูกกกัตัวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
   ๕)  งานจัดทําบัญชีรายช่ือคนตองหามและคนตางดาวอพยพ 
   ๖)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการควบคุมตวัคนตางดาวที่รอการสงกลับออกไป 
นอกราชอาณาจักร  หรือออกนอกหองกัก 
   ๗)  งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในบริเวณสํานกังานตรวจคนเขาเมือง 
   ๘)  งานบันทึกขอมูลคนตองหาม คนตางดาวอพยพ และหมายจบัจากหนวยงานตาง ๆ      
ทั่วราชอาณาจกัร 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กลุมงานสอบสวน  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนและการดาํเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญากับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวย
การทะเบยีนคนตางดาว  กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และกฎหมายอื่นที่สํานักงาน 
ตรวจคนเขาเมอืงรับผิดชอบ  รวมทั้งความผดิอาญาอื่นใดทีเ่กี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกันในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  ตลอดจนงานดําเนนิการเกี่ยวกับ 
การพิสูจนสัญชาติและการเปรียบเทียบปรบั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานสอบสวนและดําเนินคดกีับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง   
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว และกฎหมายวาดวยปองกนัและปราบปรามการคามนษุย  รวมท้ัง
ความผิดอาญาอื่นใดทีเ่กีย่วเนือ่งหรือเกีย่วพนักนั  
   ๒)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการพิสูจนสัญชาติและการเปรียบเทียบปรับ 
   ๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฌ)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล  
   ๓)  งานคดีและวนิัย 
   ๔)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๘)  งานสวัสดิการ 

 



 ๓๘๘ 

   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

  งานศึกษาอบรม    ๑๒)
  งานการขาว    ๑๓)
  งานนิติการ    ๑๔)

   ๑๕)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ    ๑๗)  
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย    ๑๘)  

  (๒)  ฝายประมวลผลขอมูล  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบฐานขอมูล  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอร  เพือ่ใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  โดยรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคมุ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ  และใหบริการขอมลูแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ 
สวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล  ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
   ๓)  วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
   ๔)  ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด 
   ๕)   ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกดิขึ้นในเขตพืน้ที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมอืง 
   ๖)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และบํารุงรักษาระบบที่มีการ
เชื่อมโยงขอมูลไวแลว 

 



 ๓๘๙ 

   ๗)  ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทีใ่ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๘)  ประสานงานกบัฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมรีะบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 

   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  โดยรวบรวม
ขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล  เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคมุ และ 
การประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่ตํารวจ  และใหบริการขอมลูแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ        
สวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล  ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
   ๓)  วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
   ๔)  ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูลทั้งหมด 
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด 
   ๕)  รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล  โดยกําหนดระเบยีบ ขอบังคับ การกําหนด 
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทัง้ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขาย  
   ๖)   ประมวลเหตกุารณประจําวันและเหตกุารณพิเศษที่เกดิขึ้นในเขตพืน้ที่สํานักงาน   
ตรวจคนเขาเมอืง 
   ๗)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และบํารุงรักษาระบบที่ม ี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
   ๘)  ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทีใ่ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๙)  ประสานงานกบัฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมรีะบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
ความเหมาะสมดานเทคโนโลยีอยูเสมอ 
 

 



 ๓๙๐ 

   ๑๐)  พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตรวจคนเขาเมอืง  ดังนี ้
    ๑๐.๑)  ฮารดแวร (Hardware)  ไดแก 
                                             -  ระบบคอมพวิเตอรหลัก 
                                             -  ระบบคอมพวิเตอรเครือขายทองถ่ิน (LAN)  และระบบสั่งการ 
ที่ศูนยเครือขายทองถ่ินประจําสถานีตํารวจและสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
                                             -  ระบบสื่อสารขอมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data 
Communication)  รวมถึงอุปกรณตาง ๆ 
    ๑๐.๒)  ซอฟตแวร (Software)  ไดแก งานปรับแตงโปรแกรมของระบบ
คอมพิวเตอรทกุระบบที่เกีย่วของ 
   ๑๑)  การปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ 
   ๑๒)  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง  รวมทั้งหนวยงานอืน่ ๆ ในสํานักงานตรวจคนเขาเมืองใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยูเสมอ 
   ๑๓)  ปรับปรุงและซอมเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ วิทยุโทรทัศน และ
เครื่องมือส่ือสารประเภทอื่น ๆ ของศูนย  รวมทั้งหนวยงานอื่นในสํานกังานตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๔)  ซอมบํารุงรักษาโทรศัพท  ตลอดจนการติดตั้งและยายโทรศัพทภายใน                   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๕)  ติดตั้งเครื่องมือส่ือสารประเภทเครื่องรับ – สงวิทยุ และวทิยุโทรศัพทใหกับ
ยานพาหนะของหนวยงานอืน่ ๆ ในสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ตาง ๆ 
   ๑๖)  อํานวยการใหมีเครื่องอุปกรณและเครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร 
   ๑๗)  เปนเจาหนาทีใ่นการพจิารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดูแล และชวยเหลือในการ
จัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือส่ือสารในสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   ๑๘)  ประสานงานกบัหนวยงานทีท่ําหนาที่วจิัยและวางแผนของสํานักงาน 

ตรวจคนเขาเมอืง  เพื่อจัดเจาหนาที่รวมในการไปตรวจราชการประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
โดยตรวจสอบและควบคุมดแูลเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีซ่ึงประจําอยูทุกหนวยงานในสํานักงาน                  
ตรวจคนเขาเมอืง  แลวรายงานใหผูบังคับบญัชาทราบและดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๓๙๑

ขอ ๑๗  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  แบงเปนดังตอไปนี้ 
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล และงานศึกษาอบรมของกองบัญชาการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๑  
               ๒)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
   ๓)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ 
   ๔)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่วางไว 
   ๕)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกจิกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
               ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ของนายตํารวจราชสาํนักเวร  และการจัดเวร
ถวายความปลอดภัยของผูบังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ  
   ๗)  งานเลขานุการในการประชุมของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ  
เวนแตมีเจาของเรื่องรับหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม 
   ๘)  เสนอแนะและจัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับุคลากร เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองบัญชาการ  ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ 
สรรหาบุคลากรเขารับราชการตํารวจ 
   ๙)  เสนอแนะและจัดทําการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
กองบัญชาการ  ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๐)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของกองบัญชาการ 
   ๑๑)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจทุกระดับ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง  ตลอดจนการจดัทําทะเบียนพลที่มอียูจริง 
   ๑๒)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ     
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง 
ตามความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอตัรา 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดักองบัญชาการ 

 
 



 ๓๙๒

   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการ 
   ๑๕)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม 
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการประจําหรือ
สํารองราชการ 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๑๙)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๒๐)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดกองบัญชาการ  เพือ่ใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
   ๒๑)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มคาจาง  การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ  
   ๒๓)  การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
   ๒๔)  รวบรวมเสนอแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก 
ในรอบปงบประมาณ 
   ๒๕)  งานประกนัคุณภาพการศึกษา   
   ๒๖)   จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
   ๒๗)   อบรมแนะนําเกี่ยวกับงานกําลังพล   
               ๒๘)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
   ๒๙)    ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การขอเลื่อนยศ  การออก
ประทวนยศ  และการเรียกคนื 
 

 
 



 ๓๙๓

   ๓๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ  การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๓๑)  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุตาง ๆ 
   ๓๒)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ  รวมทั้งตาํรวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกดักองบังคับการอํานวยการ กองบญัชาการ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๓๓)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ  
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการ 
   ๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ  และลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๓๕)  งานที่มิไดกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  
   ๓๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
              ๓๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายอํานวยการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนฝายอํานวยการ  
งานกองรักษาการณเพื่อรักษาความปลอดภยัที่ตั้งของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสวนกลาง  
งานดานการขาว การผลิตขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และแผนที่  ปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกดั  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๒ 
               ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานการขาว   
             ๓)  จัดหา จัดทําแผนที่สถานการณและภูมิสารสนเทศ  การวิเคราะหพื้นทีป่ฏิบัติการ  
การทะเบยีนขอมูลขาวสารลับ  เขา – ถอดรหัสวิทยุ    
   ๔)  การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง การกอการรายสากล และสถานการณโลก 
จัดทําสรุป วิเคราะห ประมาณการขาวกรองในภาพรวมของทุกสถานการณ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกาํลัง   

 
 



 ๓๙๔

การประกอบกาํลัง การวางกําลัง การฝกยุทธวิธี การสงกําลังบํารุง และประสิทธิภาพในการรบ  ตลอดจน
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาศึกหรือฝายตรงขาม เพื่อจัดทําทําเนียบกําลังรบ  รวมทั้งการปฏิบัติการขาวและ
การจัดหาแหลงขาวหรือสายลับดานความมั่นคง  
   ๕)  การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
ในบริเวณแนวชายแดน อาชญากรรมขามชาติ จัดทําสรุป วเิคราะห ประมาณการขาวกรองอาชญากรรม 
ในภาพรวมทุกสถานการณ  รวมทัง้การปฏิบตัิการขาว การจัดหาแหลงขาวและสายลับดานอาชญากรรมสําคัญ 
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง   
   ๖)  รวบรวมผลการซักถาม กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และ 
การตอตานขาวกรองในเชิงรุก  ดําเนนิกรรมวิธีตอขาวสารที่อํานวยประโยชนใหเปนขาวกรอง  จัดทาํสถิติ 
ผูถูกจับกมุ ผูกลับใจมอบตัว  ตลอดจนการฝกอบรมและพฒันาบคุลากรดานการขาว 
   ๗)   จัดกําลังกองรกัษาการณเพื่อรักษาความปลอดภัยทีต่ั้งและคลังพลาธกิารของ
กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสวนกลาง  และเปนกําลังสนับสนุนทัว่ไปในภารกจิตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
            ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
       ๙)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
  (๓)  ฝายอํานวยการ ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตร  การวิจัย
และประเมนิผลของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและยุทธศาสตรชาติ  รวมทั้งกําหนดแนวทางจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการสําหรับ 
หนวยรองในการควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ ประสานแผนงาน โครงการของหนวยรองใหเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เพือ่เปนการบูรณาการและประสานแผนกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการบังคบับัญชาหนวยงานในสังกดั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
               ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและ
วินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๓  
               ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร  
               ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน 
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานการปองกันและปราบปรามการกระทําความผดิทางอาญา
ทุกประเภท  รวมถึงการรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกดิขึ้นในพื้นที่  ทําการประมวล วิเคราะหเพือ่ใชในการ
พิจารณาแนวโนมของการเกดิคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผนปองกันและปราบปราม 
   ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน 
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับดแูลแผนดานความมั่นคงภายในประเทศ  การกําหนดที่ตั้ง  การวางกําลัง
และสถานภาพของหนวย  การเสนอขอจดัตั้งหนวย  การยุบหนวยและการแบงหนวย  การพัฒนาปรับปรุง 

 
 



 ๓๙๕

แผนที่สถานการณใหทนัสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ  การวางแผน ควบคุม อํานวยการ และประสาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติยุทธรวมหรือยุทธผสม  การกําหนดความตองการยทุธภัณฑและสุนัขตํารวจ  การจัดทําสถิติ
ขอมูล รายงานทางดานยุทธการ และผลการปฏิบัติอ่ืน ๆ ตามหวงระยะเวลา 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน 
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับดแูลแผนการถวายความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  
ตลอดจนแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสาํคัญอื่น ๆ และแผนดานกจิการพิเศษ 
   ๖)   ดําเนินการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ  โดยนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย   
   ๗)   ดําเนินการวิจยั ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผน/โครงการของหนวย  ตลอดจนการจัดทําอัตราการจัดและยุทโธปกรณ การจดัทําประวัตศิาสตร 
ของหนวย 
   ๘)   จัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัตปิระจําของหนวย (รปจ.หนวย) 
   ๙)   ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงานและรายงานผลของโครงการตาง ๆ 
ของหนวย  ดําเนินการเกี่ยวกบัการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงานตํารวจ  ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกดั 
   ๑๐)   วิเคราะห  กําหนดความตองการในการฝกอบรม  ประสานหนวยที่เกีย่วของ
กําหนดหลักสตูรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  หรือการใชเทคนิคพิเศษในการ
แกไขปญหาอาชญากรรมและความมั่นคง 
   ๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายอํานวยการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหและตั้งคําขอ
งบประมาณ  งานบรหิารและจดัสรรงบประมาณ  งานตดิตามผลการใชจายงบประมาณ  งานสถิติ วิจยั ประเมินผล
งบประมาณ และงานวิชาการดานงบประมาณ  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้

  ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบรหิารงานบคุคล งานสวัสดิการ งานคดแีละวนิยั  
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสด ุของฝายอํานวยการ ๔  
   ๒)  รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และคําสั่งทีเ่กีย่วของกับงานงบประมาณ  
   ๓)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงบประมาณ   
   ๔)  ตอบขอหารือแนวทางการปฏบิัติดานงบประมาณ 
   ๕)  ริเร่ิมหรือใหความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณ 
   ๖)  รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน งาน โครงการ 

 
 



 ๓๙๖

   ๗)  วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป 
   ๘)  การพิจารณากลั่นกรองกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณ 
   ๙)  การรวบรวมขอมูลความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เติม 
ระหวางป 
   ๑๐)  ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏบิัติงานเกีย่วกบัการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการตั้งคําของบประมาณ 
   ๑๑)  จัดทําแผนการใชจาย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอน
งบประมาณ 
   ๑๒)  การเบิกจายงบประมาณแทนกัน 
   ๑๓)  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหกับหนวยงานในสังกัดกองบญัชาการ 
   ๑๔)  การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป 
   ๑๕)  การใชงบประมาณเหลือจาย 
   ๑๖ )  การติดตาม ประเมินผล และบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการ
บริหารการเงนิการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๑๗)  ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏบิัติงานเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณและระเบยีบ 
ที่เกี่ยวของ 
            ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            (๕)  ฝายอํานวยการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการงานกิจการ
พลเรือน  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  งานพัฒนาและชวยเหลือประชาชน  งานบรรเทาภัยและ
ชวยเหลือผูประสบภัย  งานเสริมสรางอุดมการณทางการเมือง  งานมวลชนสัมพันธ  งานลูกเสือชาวบาน  
งานปฏิบัติการจิตวิทยา  งานประชาสัมพันธ  และปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี ้
   ๑)  อํานวยการเกีย่วกับกจิการพลเรือน  การฝกและศึกษาดานกิจการพลเรือน  
การควบคุมภายใน  การตรวจสอบและวิเคราะหในการดาํเนินงาน  วิจยัและประเมนิผลงานดานกจิการ
พลเรือนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
   ๒)  รวบรวมขอมลูสถิติที่เกี่ยวของจัดทําสารสนเทศงานกจิการพลเรือน  
    ๓)  ดําเนินการงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน  งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  งานชุมชนเขมแข็ง  

 
 



 ๓๙๗

    ๔)  ดําเนินการงานชวยเหลือผูประสบภัย  งานคลังส่ิงของพระราชทานเพื่อบรรเทาภัย 
งานพัฒนาบุคลากรชวยเหลือผูประสบภัยและอุปกรณกูชีพ  จัดระเบียบทรัพยากร  สนับสนุนงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน  
   ๕)  ดําเนินการงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ 
งานสงเสริมผลิตภัณฑชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห  
    ๖)  อํานวยการ ประสานงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริของทุกพระองคในพื้นที่รับผิดชอบ  และงานพฒันาตามโครงการพิเศษ
ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงตามพระราชประสงค  ตลอดจน
โครงการตาง ๆ ที่ทํารวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   ๗)  อํานวยการและปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพนัธ  เสริมสรางภาพลักษณของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  งานลูกเสือชาวบาน  ปฏิบัติการจิตวิทยาและสนับสนุนเพื่อผลทาง
จิตวิทยา  งานปองกันปญหายาเสพติด  การอบรมประชาชน  การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง  งานลูกเสือ
ชาวบาน  และการปฏิบัติการสมานฉันท   
    ๘)  อํานวยการงานประชาสัมพนัธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบผลการ
ดําเนินงานสรางความศรัทธาใหเกิดการยอมรับ  
    ๙)  เก็บรักษา ใชประโยชน และควบคุมทางบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 
และอุปกรณในการประชาสมัพันธ  
    ๑๐)  พัฒนาบุคลากรดานประชาสมัพันธ ใหมีความรูความสามารถเทาทันเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลง 
    ๑๑)  ควบคุมการผลิต จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง ของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 
    ๑๒)  การตกแตงอาคารสถานที่ในงานพิธีการตาง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน  
           (๖)  ฝายอํานวยการ ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั  การรับ 
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวนิัย  การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ 
ขอพิจารณาเกีย่วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่อยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๖  
   ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานคดีและวินยั  งานกฎหมาย   
   ๓)   รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนทุกกรณ ี

 
 



 ๓๙๘

   ๔)  จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยัหรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๕)   พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา 
คดีอาญา และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง  ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย   
เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินยั 
   ๖)   พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพจิารณาโทษทางวินยั  รวมทั้งกรณทีี่ไมมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจเพื่อส่ังการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม 
   ๗)   พิจารณาและตรวจเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจที่เกีย่วของ 
   ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย 
   ๙)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการ  หรือการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา  
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๐)  จัดการขอพนกังานอัยการใหเปนทนายแกตางหรือวาตางคดีแพง  คดปีกครอง   
คดีลมละลาย  รวมทั้งกรณีขาราชการตํารวจถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิารตามหนาที ่
   ๑๑)   ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดักองบัญชาการเพื่อดําเนินการในสวนที่เกีย่วของ  รวมทัง้การแจงเปลีย่นแปลงสถานภาพของ
ขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๒)   กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัย
ตํารวจ 
   ๑๓)  ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ 
และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของกบัคดีทั้งในและนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๔)  ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ พิจารณา แกไขนิติกรรมและ 
สัญญาตาง ๆ  วินิจฉยั ตีความ ตอบขอหารือ ปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั คําส่ังที่เกี่ยวของกับ
กองบัญชาการ 

 
 



 ๓๙๙

   ๑๕)  ควบคุม พิจารณา และวินจิฉยัสํานวนสอบขอเท็จจริง  ความรับผิดทางละเมิด  
ตรวจสอบพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพือ่ดําเนินคดแีพง  กรณีที่กองบัญชาการเปนโจทกหรือจําเลย   
ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพงและการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
   ๑๖)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
   ๑๗)  งานที่เกีย่วของกับการสงเสริมงานสอบสวน 
              ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗) ฝายอํานวยการ ๗  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกับงานพฒันาและการใหการศึกษา
แกเดก็เยาวชนในพื้นที่ทรุกนัดาร  งานโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน  และงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๗  
                ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานพฒันาและการใหการศึกษาแกเด็กเยาวชนในพื้นที่
ทุรกันดาร  
   ๓)  งานแผนความตองการงบประมาณดานการศึกษา  งานแผนการจัดหาและแจกจาย
วัสดุ อุปกรณการศึกษา  และงานบริหารงบประมาณดานการศึกษา  งานพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน  งานฝกอบรมและศึกษาดูงานของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  การพิจารณาคัดเลือก
ครูดีเดน  งานการประชุมประจําปของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   ๔)  งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  งานประเมนิผลการศึกษา  
งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานลูกเสอืเนตรนารี  และงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานสงเคราะหชวยเหลือนกัเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   ๕)  งานติดตาม ประเมินผลโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานรับมอบและแจกจายวัสดุ อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๖)  งานทะเบยีนโรงเรียน  งานทะเบียนครูและนักเรียน  งานพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  งานขออนุมัติจัดตั้ง มอบโอน ยุบเลิกโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานเกี่ยวกับการเงนิ – ส่ิงของพระราชทาน  และเงิน – ส่ิงของบริจาค  งานจดัสรรแจกจายสิ่งของ
พระราชทานและสิ่งของบริจาค  
            ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



 ๔๐๐

  (๘)  ฝายอํานวยการ ๘  มีหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๘  
               ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ๓)  เปนหนวยงานกลางในการดาํเนินการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนงานดานความมั่นคง งานการขาว งานกิจการพลเรือน และงานปองกนัและปราบปราม
อาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  รวมทั้งงานดานการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล  
ของกองบัญชาการ  รวมทั้งการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน 
โดยถือปฏิบัติตามคําส่ัง ระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่วของ 
             ๔)  กําหนดระเบยีบ ขอบังคับ ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบ
เครือขายส่ือสารขอมูล ดวยการกําหนดสทิธิในการเขาถึงขอมูลในแตละระดับ ใหเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
           ๕)  อํานวยการ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ดานสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการดานสารสนเทศ  ระบบเครือขายส่ือสารขอมูลและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 
           ๖)  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๗)  สงเสริม สนับสนุน การวจิัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล  ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย 
       ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
               ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข) – (จ)   กองบงัคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ – ๔  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)  งานคดีและวนิัย  งานกฎหมาย 
             ๔)  งานสวัสดิการ 

๕)  งานเลขานุการ     
                 ๖)  งานศึกษาอบรม 
 
 

 
 



 ๔๐๑

    ๗)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
ของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกบัฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
             ๘)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานที่
ราชการของกองบังคับการอํานวยการ 
                 ๙)  งานการขาว 
                 ๑๐)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๑๑)  งานงบประมาณ 
    ๑๒)  งานสงกําลังบํารุง 
                  ๑๓)  งานกิจการพลเรือน 
    ๑๔)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๕)  งานวิจยั ประเมินผล นิเทศงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
                  ๑๖)  งานการเงินและงานบัญช ี
    ๑๗)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๘)  เปนฝายสนับสนุนของกองบังคับการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนเกีย่วกับการปฏิบตัิการเคลื่อนที่เร็ว การสื่อสาร การขนสง การบริการสายแพทย การรักษา 
ความปลอดภยั ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคมุ และกํากับดแูลหนวยงานในสังกัด 
    ๑๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๒๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
   (๒) – (๕)  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔, ๒๑ - ๒๔, ๓๑ - ๓๔,  
๔๑ - ๔๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย  
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ 
พระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบคุคลสําคัญ  การตระเวนชายแดน  การปองกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดทางอาญา  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงปลอดภยัตามแนวชายแดน  
พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมัน่คงของชาติ  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและตามกฎหมายอืน่ทีไ่ดรับมอบหมายภายในเขตอาํนาจความรับผิดชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง   
การปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  การบริหารงานบุคคล งานทะเบียน
ประวัติ  งานสวัสดิการ งานกฎหมาย งานคดีวินยั งานศกึษาอบรม และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั 

 
 



 ๔๐๒

     ๒)  งานการขาว 
     ๓)  งานดานนโยบาย แผน ยุทธการ และงานงบประมาณ 
     ๔)  งานสงกําลังบาํรุง กาํหนดความตองการพัสดุและสิ่งอุปกรณ จดัหา 
เก็บรักษา แจกจาย ซอมบํารุง จําหนาย งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบยีนพัสดุและส่ิงอุปกรณ  
                  ๕)  งานการเงิน  
     ๖)  งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานคนหา เกบ็กู พิสูจนทราบ การทําลายวตัถุระเบิด และงานตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด งานปองกนั 
การกอวนิาศกรรม งานตอตานการกอการราย งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษา 
ความปลอดภยัสถานที่และบุคคลสําคัญ  ดําเนินการดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับ 
งานเก็บกูวัตถุระเบิด จดัเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แกไข ปรับปรุง 
เผยแพรใหกับหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชนเพื่อระวังปองกันอนัตรายจากวัตถุระเบิด  รวมทัง้ 
การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น  และสนับสนุนภารกจิตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
     ๗)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๑, ๑๒๑, ๑๓๑, ๑๔๑, ๒๑๑, 
๒๒๑, ๒๓๑, ๒๔๑, ๓๑๑, ๓๒๑, ๓๓๑, ๓๔๑, ๔๑๑, ๔๒๑, ๔๓๑ และ ๔๔๑  มหีนาที่รับผิดชอบงานสื่อสาร  
งานขนสง  งานบริการสายการแพทย  และงานรักษาความปลอดภัย  
     ๘)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๒, ๑๒๒, ๑๓๒, ๑๔๒, ๒๑๒, 
๒๒๒, ๒๓๒, ๒๔๒, ๓๑๒, ๓๒๒, ๓๓๒, ๓๔๒, ๔๑๒, ๔๒๒, ๔๓๒ และ ๔๔๒  มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกจิการพลเรือน  พัฒนาและชวยเหลือประชาชน  ปฏิบัตกิารจิตวิทยา  ชวยเหลือ
ผูประสบภยั บรรเทาภัย ประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ งานลูกเสือชาวบาน งานบรกิารดานการศกึษา   
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
     ๙)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๓, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๔๓, ๒๑๓, 
๒๒๓, ๒๓๓, ๒๔๓, ๓๑๓, ๓๒๓, ๓๓๓, ๓๔๓, ๔๑๓, ๔๒๓, ๔๓๓ และ ๔๔๓  มหีนาที่ใหการสนับสนุน
หนวยปฏิบัติการดานอํานาจการยิงของอาวธุประจําหนวย 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  เปนหนวยกําลังหลักในการปฏิบัตภิารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน 
และปฏิบัติการยุทธสงทางอากาศในพื้นทีป่ฏิบัติการ  
     ๑๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 
 



 ๔๐๓

 (ฉ)  กองบังคบัการฝกพิเศษ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานคดีและวนิัย  งานกฎหมาย 
             ๔)  งานสวัสดิการ 
   ๕)  งานเลขานุการ 
                 ๖)   การขอเครื่องหมายเชดิชูเกยีรติและประกาศเกียรติคณุ 
                ๗)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการ 
ของกองบังคับการ 
                ๘)  งานฝกอบรม 
                ๙)   งานพัฒนาการฝก ครูฝก และหลักสูตร 
                ๑๐)  งานสนับสนุนการปฏิบัติของกลุมงานฝกและเก็บกูวัตถุระเบิด 

๑๑)                  งานติดตามประเมินผลการจดัฝกอบรม วิทยากร ครูฝก และผูเขารับการอบรม
สัมมนา 
   ๑๒)  งานประกนัคณุภาพการศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษา การตรวจประเมิน
การประกันคณุภาพภายในกองบังคับการ 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
            ๑๔)   งานดานการขาว  
                ๑๕)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๑๖)  งานงบประมาณ 
   ๑๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๑๘)  งานกิจการพลเรือน   
   ๑๙)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                ๒๐)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๒๑)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 



 ๔๐๔

   ๒๓)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๒) – (๑๐)   กองกํากับการ  ๑ – ๙  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ ตํารวจหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ประชาชนและเยาวชน
ตามแผนและนโยบายของกองบังคับการ  เปนศูนยบริการทางวิชาการในพื้นที่  ใหบริการฝกอบรมอื่นเพื่อ
ประโยชนทางราชการ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนกองหนุน
ใหกับกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค  ปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่  
ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  การบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  
งานกฎหมาย  งานคดีและวินยั  และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภัย ของกองกํากบัการ   
    ๒)  การจัดการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม สนับสนุนครูฝก วิทยากร 
ผูเชี่ยวชาญและผูชํานาญการในการฝกอบรมและการปฏบิัติ  ใหบริการทางวิชาการและจัดทําทําเนยีบครูฝก 
วิทยากร และผูเชี่ยวชาญ  งานประกันคณุภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานดานการขาว  งานกิจการพลเรือน   
    ๓)  การจัดแผนการฝกอบรม การตรวจสอบ กาํกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการ
ฝกอบรม  กําหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัย  และงานงบประมาณ     
    ๔)  งานการเงินและสงกําลังบํารุง กําหนดความตองการพัสดุและส่ิงอุปกรณ 
จัดหา เก็บรักษา แจกจาย จําหนาย ซอมบํารุง งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุและ 
ส่ิงอุปกรณ  
    ๕)  กองรอยที่ ๑  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร  งานขนสง  การบริการ  
สายการแพทย  งานการรักษาความปลอดภยั  และสูทกรรม 
    ๖)  กองรอยที่ ๒ – ๕  มีหนาทีป่กครองบังคับบัญชา  ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ควบคุมการปฏิบัติของครูฝก  ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกวิทยากร 
และดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
    ๗)  งานฝกและเกบ็กูวัตถุระเบดิ  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
ปฏิบัติการดานการคนหา พิสูจนทราบ เกบ็กู ทําลายวัตถุระเบิด ตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด ทําใหปลอดภยั  
ซ่ึงวัตถุระเบดิในสถานที่สงสัยวาจะมหีรือไดรับแจง  งานปองกันการกอวนิาศกรรม  งานตอตานการกอการราย   
งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภยัสถานที่และบุคคลสําคัญ  ดําเนินการ
ดานวิชาการ  งานนวัตกรรม  งานสรางสรรคเกี่ยวกับงานเก็บกูวตัถุระเบิด  จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี  แกไข ปรับปรุง เผยแพรใหกับหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชน 
เพื่อระวังปองกันอันตรายจากวัตถุระเบดิ  รวมทั้งการปฏิบัติงานรวมกบัหนวยงานอืน่  และสนับสนุนภารกิจ
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
               ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



 ๔๐๕

  (๑๑)  ศูนยฝกสุนขัตาํรวจ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ควบคุม กํากับ ดูแลการฝกสนุัขและผูบังคบัสุนัข  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขตํารวจของกองบัญชาการ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ งานกฎหมาย  
งานคดีและวินยั  งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั  
ของศูนยฝกสนุัขตํารวจ   
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานสื่อสาร งานขนสง งานโยธาธิการ งานบริการ 
สายการแพทย งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบยีนพัสดแุละส่ิงอุปกรณ  รวมทั้งการจัดหาสุนัข 
   ๔)  การตรวจและรักษาพยาบาลสุนัข  ปองกันและชันสูตรโรคสุนัข  ใหคําแนะนํา 
ในการจดัหา คัดเลือกสุนัขตํารวจ  ฝกงานสัตวบาลใหกับหนวยที่มีสุนัขตํารวจ  คนควาและปรับปรุง 
เพื่อพัฒนาวิชาสัตวแพทยใหทันสมัย  รวมทั้งการบันทึกขอมูลและรายงานสถิติผลงานตามหนาที ่
   ๕)   การฝกขาราชการตํารวจเกี่ยวกับหลักสูตร ผูบังคับสุนัข ฝกอบรมสุนัข  
ตามหลักสูตรที่กําหนด  จัดทําประวัตกิารฝกและความสามารถของสุนัข  คัดเลือกสุนขัใหเหมาะสมกับการฝก 
ตรวจสมรรถภาพการทํางานของสุนัข  ฝกอบรมขาราชการตํารวจพรอมสุนัขเพื่อทบทวนการปฏิบตัิตาม
ภารกิจ  สนับสนุนวิทยากร ครูฝก เมื่อไดรับการรองขอ  การบันทึกและรายงานสถิตผิลงานตามหนาที่ 
   ๖)  จัดทําหลักสูตรการฝกสุนัขและผูบังคับสุนัขของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน  ดําเนินการเลี้ยง บาํรุงพันธุ และขยายพนัธุสุนัข  ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
คนควาและปรบัปรุงเพื่อพัฒนาการฝกอบรมใหทันสมยั  ดําเนินการเกีย่วกับดานงานตาํราและวิชาการ  รวมทั้ง
การบันทึกขอมูลและรายงานสถิติผลงานตามหนาที ่

   ๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ช)   กองบังคบัการสนับสนุน  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายสนับสนุน ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ  งานธุรการ 
และงานสารบรรณ  งานการบริหารงานบุคคล  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากบัดูแล 
การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานคดีและ
วินัย  งานงบประมาณ  งานการเงิน  งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๑ 
   ๒)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการของ
กองบังคับการสนับสนุน 
   ๓)  งานดานบรกิารสังคม  และงานพิธี  
   ๔)  การสงเคราะห  การจดัการศพขาราชการตาํรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว  
งานฌาปนกจิสงเคราะห  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การเยี่ยมบํารุงขวัญขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน 

 
 



 ๔๐๖

ที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหินาที่  การกูเงนิสวัสดิการตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให 
การขอรับการสงเคราะหจากมูลนิธิฯ องคกรตาง ๆ  ดําเนนิการเกีย่วกับมูลนิธิ การกุศล เงนิบริจาคและเงินสวัสดกิาร 
ทุนการศึกษาของบุตรขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน   และสนับสนุนเกีย่วกับงานดานสหกรณ  
   ๕)  สวัสดิการบานพักของทางราชการ  สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและสุขภาพ
พลานามัย  กจิกรรมบันเทิง  การจัดเลี้ยง  สงเสริมอาชีพแกครอบครัวขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน  
การรับบริจาคเพื่อบํารุงขวัญ  และการมอบเครื่องหมายเชดิชูเกยีรติผูทําคุณประโยชน  
   ๖)  เสนอความเหน็ วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับงานทางศาสนา  จดัการศึกษา
อบรมใหความรูดานศาสนพิธีแกขาราชการตาํรวจและครอบครัว  สนบัสนุนการจัดการดานพิธีการทางศาสนา 
ของหนวยงานในสังกดั 
   ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายสนับสนุน ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนและปฏิบัติงาน
ดานการสื่อสาร  ดําเนินการสงกําลังซอมบํารุงดานการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส  ดําเนินงานดานสถานี
วิทยกุระจายเสยีง  ทําการฝกอบรมเจาหนาที่ส่ือสาร  วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  ปกครอง 
บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกดั  โดยปฏิบัตหินาที่  
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๒  
   ๒)  การกําหนดความตองการ  การวางแผน  การจัดหาพัสดุส่ือสาร  ดําเนนิการใหไดมา
ซ่ึงวัสดุอุปกรณ  เก็บรักษา แจกจาย ควบคุม จําหนายพสัดุส่ือสารทุกประเภทใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการ  รวมทั้งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ 
คดีวินยั งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การขนสง  
   ๓)  การรับ – สงขาว  และการเฝาฟงขาวสาร  รวมทั้งการดําเนินการดานโทรศัพทและ
โทรคมนาคม  ตลอดจนควบคุมแนะนําการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยุส่ือสาร  รับผิดชอบจัดตั้งศนูยส่ือสาร
สํารองและศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ 
   ๔)  งานตรวจซอมบํารุงพัสดุส่ือสาร โทรศัพท  เครื่องกําเนิดไฟฟา  เครื่อง
อิเล็กทรอนกิส  ศูนยส่ือสารเคลื่อนที่  และเครื่องขยายเสยีงของตาํรวจตระเวนชายแดน  จัดทําขอตกลงทาง
วิชาการและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุส่ือสารและเครื่องตรวจซอมตาง ๆ  ดําเนินการทางดานเทคนิค 
ของสถานีวิทยกุระจายเสียง 

 
 



 ๔๐๗

   ๕)  งานในการพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสาร  อํานวยการฝกอบรมหลักสูตรพนักงาน
วิทยุส่ือสาร สาขาวิชาชางวิทยุขั้นตนและสาขาวิชาพนกังานวิทยุโทรเลข  พิพิธภณัฑส่ือสารและหองสมุด 
ดําเนินการเกีย่วกบัการวิจยั พฒันาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  และดําเนนิการเกี่ยวกับสถานีวิทยกุระจายเสียง 
        ๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายสนับสนุน ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง  ไดแก   
การกําหนดความตองการดานสิ่งอุปกรณตาง ๆ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจาย การซอมบํารุง   
การจําหนาย งานคลังพัสดุ งานครุภัณฑ งานอาภรณภณัฑ งานพลาภณัฑ งานศาสตราภัณฑ งานโยธาธิการ 
งานพลาธิการ งานยานพาหนะ ขนสง  รวมทั้งรับผิดชอบงานเกีย่วกับงานธุรการและงานสารบรรณ  
งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีวนิยั งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานขนสง  และ
ปกครองบังคบับัญชา อํานวยการ ควบคุม และกาํกับดแูลการปฏิบัติของหนวยงานในสงักัด  โดยปฏบิัติหนาที่ 
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๓ 
   ๒)  การสนับสนุนและการปฏิบตัิงานดานสงกําลังบํารุง  วางแผนความตองการวัสดุ 
ครุภัณฑ อาภรณภณัฑ พลาภณัฑ  งานคลังพลาธิการ  งานจําหนายสุนขัสงคราม วัสดุ ครุภัณฑ  จดัทําสถิต ิ
ดานพัสดุ  ดําเนินกรรมวิธีชดใชทางแพง  งานรับส่ิงของบริจาคเพื่อใชในราชการ  ของชวยเหลือจากหนวยงาน
ตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ  การแนะนําใหความรู
เกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุง  รวมทั้งรับผิดชอบงานเกี่ยวกบังานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล 
งานสวัสดิการ งานคดีวนิัย งานงบประมาณ งานการเงนิ งานพัสดุ และงานขนสง 
   ๓)  การดําเนนิการดานยุทธภัณฑ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องประกอบอาวุธ 
ศาสตราภัณฑประเภทตาง ๆ  งานคลังศาสตราภัณฑ  การเก็บกูทําลายวัตถุระเบิด  ตลอดจนการเกบ็รักษา 
แจกจาย จําหนาย ตรวจสอบ และซอมบํารุงอาวุธปน 
   ๔)  งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรม โครงสราง งานมัณฑนศิลป การกําหนด 
ผังบริเวณ  ตลอดจนงานทีเ่กีย่วกับที่ดิน ส่ิงกอสราง การซอมบํารุงและจาํหนายส่ิงกอสราง  งานคลังวัสดุ
อุปกรณส่ิงกอสราง 
   ๕)  การจัดหาพัสดตุามแผนงาน โครงการ เพื่อแจกจายใหกับหนวยตาง ๆ  และ
ควบคุมประเมนิผลการปฏิบัตดิานการจดัหา 
   ๖)  งานขนสง ซอมบํารุง จําหนาย ยานพาหนะและรถยนตหุมเกราะ  เสนอความ
ตองการยานพาหนะ  ตลอดจนการสงกลับซึ่งส่ิงอุปกรณ กําลังพล และผูประสบภัยทัง้ทางบก ทางเรือ และ 
ทางอากาศ  งานคลังอุปกรณอะไหลยานพาหนะ 

 
 



 ๔๐๘

             ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายสนับสนุน ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก – จายเงนิทุกประเภท   
งานการบัญชแีละการรายงานของกองบัญชาการ  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแล 
การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๔  
   ๒)  การตรวจสอบหลักฐานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  และการจดัทําบัญชี 
การรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการเงินของกองบัญชาการและหนวยงาน 
ในสังกดัสวนภูมภิาค  รวมทัง้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล  
งานสวัสดกิาร งานคดวีินยั งานงบประมาณ งานการเงนิ งานพัสด ุและงานขนสง ของฝายสนับสนนุ ๔  และ 
งานอืน่ ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใด     
   ๓)   งานรบั – จายเงินทุกประเภท  การเบกิจายเงนิในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
เฉพาะคาตอบแทนสําหรับรายการสมนาคณุผูบรรยาย คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
รายจายอ่ืนและเงินอุดหนนุ และงบกลางทีม่ีลักษณะเปนคาใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค  การกํากับดแูล
ดานการเงนิของหนวยเบกิทีม่ีสํานักงานในสวนภูมภิาค 
   ๔)  การเบิกจายเงนิเดือนและเงนิเพิ่มพิเศษอื่นที่เบิกควบกับเงินเดือน เงนิประจํา
ตําแหนง เงินคาจางประจํา เงนิคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางผูไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 
ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง  เงินกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ  เงินกองทุนสํารองเลีย้งชพี 
ลูกจางประจาํ  เงินบาํเหนจ็บํานาญ  เงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาล  และเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 
คาตอบแทน  การกํากับดแูลดานการเงนิของหนวยเบกิทีม่ีสํานักงานในสวนภูมภิาค 
   ๕)  การจัดทาํบัญชสีวนราชการ  การจัดเกบ็และนําสงเงินรายไดแผนดนิ  
งานการเงินนอกงบประมาณตามระบบบญัชีสวนราชการ  การนําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
สงคลัง  การควบคุมเงินทดรองราชการ  การจัดทําและตรวจสอบรายงานดานการเงินประเภทตาง ๆ   
การรายงานดานการเงินเสนอสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลกัฐาน 
ดานการเงนิ การบัญชี  การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบญัชีของหนวยเบิก 
ที่มีสํานักงานในสวนภูมภิาค  การรวบรวมสถิติ  การประเมนิผล  งานวชิาการดานการเงนิ  รวบรวมกฎหมาย   
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และคาํสั่งที่เกีย่วของกับงานการเงนิ การบัญชี  การเผยแพรกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ
ดานการเงนิ  การฝกอบรมดานการเงนิ  การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน  การตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจําเดือน  การจัดทํารายงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 



 ๔๐๙

               ๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๕)  ฝายสนับสนุน ๕  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางการแพทยของ
กองบัญชาการ  ใหการบริการแกขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ครอบครัว ประชาชนที่อยูหางไกล
คมนาคมและประชาชนที่ไดรับภัยพิบัติ  การสงกลับ  วางแผนจัดหายา เวชภณัฑ และอุปกรณการแพทย  
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการสนองงานโครงการตามพระราชดําริดานสุขภาพอนามยัเดก็และเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดแูลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๕  
   ๒)  งานดานวิชาการและนโยบายดานสนับสนนุทางการแพทย  การอบรมพฒันา
บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนทางการแพทยของกองบญัชาการ  การจัดทําทําเนยีบพยาบาล  ดําเนินการ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานกาํลังพล   
งานสวัสดิการ งานสงกําลังบํารุง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานงบประมาณและการเงิน ที่เกีย่วของกับ 
ฝายสนับสนุน ๕ 
   ๓)  การจัดทําแผนความตองการ กําหนดคุณลักษณะ การเก็บรักษา การแจกจาย  
การจําหนาย  การดําเนนิการรับบริจาคยา เวชภณัฑ และพัสดุทางการแพทย  การเบกิยาพระราชทานมูลนิธิ
แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รวมถึงจัดทําบัญชีคุมสถิติการใชยา เวชภณัฑ และพัสดุ  
สายการแพทย ของกองบัญชาการ 
   ๔)  การจัดทําสถิติขอมูลทางการแพทย  การติดตามเฝาระวัง ปองกันโรค  การวางแผน
จัดทําและสนบัสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ  การตรวจสุขภาพประจําป  และการบริจาคโลหิต 
   ๕)  การรับ – สงคนไขในพระบรมราชานุเคราะห  การสงกลบัสายการแพทย  
การตรวจเยี่ยมขาราชการตํารวจที่ปวยเจ็บรักษาตวัในโรงพยาบาลสวนกลาง  และติดตามอาการขาราชการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่  การบริการตรวจรักษาและปฐมพยาบาล
ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ครอบครัว และประชาชนในพืน้ที่สวนกลาง  การจดัหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ 
สนับสนุนภารกิจของกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน  และสนบัสนุนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ 
ภัยพิบัติ  
   ๖)  การดําเนนิงานโครงการตามพระราชดําริสายการแพทย  การสนับสนุนงาน 
ดานสุขภาพเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  การสนับสนุนหนวยทันตกรรมและหนวยแพทยพระราชทาน  
สนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รวมถึงการสนับสนุน
งานโครงการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและในถิ่นทุรกันดาร 

 
 



 ๔๑๐

            ๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 (ซ)  กองบงัคับการสนับสนนุทางอากาศ  ประกอบดวย  
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
                ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
                ๓)  งานคดีและวินยั  งานกฎหมาย 
            ๔)  งานสวัสดิการ 
   ๕)  งานเลขานุการ 
                 ๖)  งานศึกษาอบรม 
   ๗)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๘)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการ 
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ          
                ๙)  งานการขาว 
                 ๑๐)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๑๑)  งานงบประมาณ 
   ๑๒)  งานสงกําลังบํารุง 
                 ๑๓)  งานกิจการพลเรือน 
   ๑๔)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                ๑๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๑๖)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๗)  เปนฝายสนับสนุนของกองบังคับการ  มีหนาที่ในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
เกี่ยวกับการปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว การสื่อสาร การขนสง การบริการสายแพทย การรกัษาความปลอดภัย 
ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลหนวยงานในสังกัด 
   ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 
 



 ๔๑๑

  (๒)  กองกํากับการ ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนหนวยปฏิบัติการสงคราม
พิเศษ  การยุทธสงทางอากาศ  การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ  ปฏิบัติการจิตวิทยา  สนบัสนุนการยิงดวยอาวุธ
ประจําหนวย  สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน  การปองกันประเทศ  
และรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๑  
   ๒)  กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา  มีหนาที่เกีย่วกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของกองบังคับการ  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  การยุทธสงทางอากาศ 
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ  สนับสนุนภารกิจการปองกนัประเทศ  รักษาผลประโยชนของชาติตาม 
แนวชายแดนในกรณีที่มีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉนิ หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  กองรอยอาวุธ  มีหนาที่สนับสนุนการยิงใหกับหนวยดําเนนิกลยุทธและเปนกําลัง
สนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ  สนับสนุน
ภารกิจการปองกันประเทศ  รักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน ในกรณีเกดิสถานการณไมปกต ิ 
ภาวะฉุกเฉิน และภาวะสงคราม 
   ๔)  กองรอยรบพิเศษ ๑ – ๔  เปนหนวยดําเนนิกลยุทธในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ 
การยุทธสงทางอากาศ  การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในการปองกันและรกัษาสถานการณชายแดน  การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 
   ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบรอย  การปองกันปราบปรามการกอการรายและการกอความไมสงบ  และเปนกําลังสนับสนุนการ
ปฏิบัติการสงครามพิเศษ  การยุทธสงทางอากาศ  การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณ 
ไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม  แบงออกเปนกองรอย ๑ – ๔  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั  
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๒  
   ๒)  กองรอย ๑ – ๔ เปนหนวยดาํเนินกลยุทธในการสนับสนนุการรักษาความสงบ
เรียบรอย  การปองกันปราบปรามการกอการรายและการกอความไมสงบ  และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติ
สงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ  
ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๔)  กองกํากับการ ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการตอตานการกอ 
การรายสากลและการกอการรายในเมือง  การรักษาความปลอดภัย  ชวยเหลือผูประสบภัย  เก็บกู ทําลาย 
 

 
 



 ๔๑๒

วัตถุระเบิด  และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ 
ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉนิ หรือภาวะสงคราม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๓ 
   ๒)  กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑  มีหนาที่ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล   
การกอการรายในเมือง  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธสงทางอากาศ  
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉกุเฉนิ หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ – ๓  มีหนาที่ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ 
พระราชอาคนัตุกะ  รักษาความปลอดภัยบคุคลสําคัญ  เปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  
การยุทธสงทางอากาศ  การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือ 
ภาวะสงคราม 
   ๔)  กองรอยกูชีพ  มีหนาที่ปฏิบัตงิานเกีย่วกับการกูชีพ การกูภัย การคนหา  
การชวยเหลือผูประสบภัย  และสนับสนนุการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ ในกรณีที่เกิด
สถานการณไมปกติ ภาวะฉกุเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๕)  งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนหา   
เก็บกู พิสูจนทราบ การทําลายวัตถุระเบดิ และงานตรวจสถานที่เกิดเหตรุะเบิด  งานปองกันการกอวนิาศกรรม 
งานตอตานการกอการราย  งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภยัสถานที่
และบุคคลสําคัญ  ดําเนินการดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับงานเก็บกูวตัถุระเบดิ  
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี  แกไข ปรับปรงุ เผยแพรใหกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชนเพื่อระวังปองกันอนัตรายจากวัตถุระเบิด  รวมทัง้การปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอืน่และสนับสนนุภารกจิตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝก ศึกษา อบรม และวิจยั 
พัฒนาเกีย่วกับการสงครามพิเศษ อาวุธ ยุทธวิธี การฝกสงกําลังทางอากาศ การฝกพิเศษอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย   และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธสงทางอากาศ  การยุทธเคลื่อนที่
ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉนิ หรือภาวะสงคราม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๔  

 การประกัน    ๒)  การวิจยั ประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรตาง ๆ
คุณภาพการศกึษา  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงสถานการณทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัตภิารกิจของ 
 

 
 



 ๔๑๓

กองบงัคับการ  งานธุรการและการจัดการฝก  เปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธ 
สงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉกุเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  กองรอยฝกรบพิเศษ  มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกบัการสงครามพิเศษ  
การปฏิบัติการจิตวิทยา  การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ  การควบคุมฝูงชน  และเปนกําลัง
สนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน 
หรือภาวะสงคราม 
   ๔)  กองรอยฝกอาวุธ ยุทธวิธี  มหีนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับอาวุธและยุทธวิธี
พิเศษ  การตอตานและปราบปรามการกอการราย  การรกัษาความปลอดภัย  การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย 
การเก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ 
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๕)  กองรอยฝกสงกําลังทางอากาศ  มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการฝก 
นักโดดรม  การควบคุมการโดดรม  การสงกําลังทางอากาศ  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการ
สงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน 
หรือภาวะสงคราม 
   ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กองกํากับการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ในเขตพระราชฐานและทีป่ระทับ ทั้งที่ตัง้อยูในเขตพืน้ที่กรงุเทพมหานครและนอกเขตพืน้ที่กรงุเทพมหานคร 
รวมทัง้การจดักําลังยานพาหนะและอปุกรณในการถวายความปลอดภยัดานอคัคีภยัในกรณทีี่พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวั  สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ  และพระบรมวงศานวุงศทกุพระองค  มกีารเสด็จ 
พระราชดําเนนิแปรพระราชฐาน  และการเสด็จพระราชดาํเนนิโดยอากาศยานปกหมนุและรถไฟฟาสองสวาง 
เมื่อมกีารทรงงาน  จดัชุดปฏิบัติการถวายความปลอดภัยกรณีมกีารเสดจ็แปรพระราชฐานประทบัแรม  สนับสนุน
การปองกนัและระงับอัคคภียัใหกับหนวยงานตามที่รองขอ  สนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภคใหกับหนวยงาน 
ถวายความปลอดภัยตามที่หนวยรองขอ  ฝกการปองกนัและระงับอัคคภียัใหกบัหนวยงานราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานบรหิารงานบุคคล  งานทะเบยีนประวัติ  
งานสวัสดกิาร  งานกฎหมาย  งานคดวีินยั  งานอํานวยการดานการปองกนัและระงับอัคคภีัย  ฝกอบรมตามแผน 
การฝก  
   ๒)  กําหนดนโยบาย  จดัทําแผนการปองกันและระงับอคัคีภยั  จัดทําแผนปองกัน
สถานที่สะสมสิ่งไวไฟ  แผนการฝกอบรม  แผนงาน/โครงการ  งานยุทธศาสตร  งานงบประมาณ  เสนอแนะ
ปรับปรงุ และพัฒนาระบบงานปองกันและระงับอคัคีภยั  กํากบั ดแูล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามแผนงาน  วิจัย คนควาหาสาเหตุเพลิงไหม  งานการขาว  และงานกิจการพลเรือน  โดยเผยแพร
ความรูในดานปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
 



 ๔๑๔

   ๓)  งานบริการงานสงกําลังบํารุง  กําหนดความตองการ  จดัหาพัสดุส่ิงอุปกรณ 
แจกจาย  เกบ็รักษา จําหนาย  งานพลาธกิาร ซอมบํารุง  งานโยธาธกิาร  งานสื่อสาร  งานยานพาหนะ  งานบริการ
สายการแพทย  ควบคุมทะเบยีนพัสดแุละสิง่อุปกรณ  พัฒนาเทคโนโลยทีี่ทันสมยัมาปรับปรุงในการดับเพลิง 
และกูภยั  และงานการเงนิ 
   ๔)  งานถวายความปลอดภยัดานปองกนัและระงับอัคคีภยัในเขตพระราชฐาน ในพื้นที่
เสดจ็ฯ ประทบัแรม  พื้นทีเ่สด็จพระราชดําเนินงานพระราชพิธี งานพิธี งานมหกรรมตาง ๆ เปนครัง้คราวทัง้ใน
เขตกรุงเทพมหานครและสวนภูมภิาค  รับผิดชอบ สํารวจ ตรวจตราเพื่อวางแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และอุบัติภยั  ถวายความปลอดภยัดานสาธารณภยัและอุบตัิภยัขณะประทับแรม  ดําเนนิการดบัเพลิงเมื่อมีเหตุ
เพลิงไหมภายในเขตพระราชฐานที่ประทับและชวยเหลือผูประสบภยั  ขนยายทรัพยสินออกนอกอาคารหรอื
สถานที่ทีเ่กดิเพลิงไหมภายในเขตพระราชฐานและทีป่ระทับ  หรือสถานที่อยูใกลเคยีงบริเวณเกดิเพลิงไหม   
เมื่อไดรับการรองขอ  ถวายความปลอดภัยดานแสงสวาง โดยจดัรถไฟฟาสองสวางพรอมเครื่องกําเนดิไฟฟา
ประจํา ณ เขตพระราชฐานและที่ประทบั  เพื่อเตรยีมความพรอมในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของ  รวมทัง้ที่หมาย 
เสดจ็ฯ ในเวลากลางคนื  และจัดรถไฟฟาสองสวางพรอมอปุกรณการกูภยัประจําลานเฮลคิอปเตอรพระที่นั่ง  
และเฮลิคอปเตอรในขบวนเพือ่รับและสงเสด็จฯ  สนับสนนุน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคใหกับหนวยงาน 
ถวายความปลอดภัยตาง ๆ และหนวยงานทีร่องขอ โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูในพืน้ที่สูงทุรกนัดาร  จดัหนวย
ถวายความปลอดภัยรวมขบวนเสด็จฯ โดยเดินทางลวงหนาไปในพืน้ที่เสด็จพระราชดาํเนินทรงงานนอกเขต
พระราชฐาน  ปฏิบัติตามพระราชประสงคและพระราชดาํริในภารกจิปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ปฏิบัติตาม
การควบคุม กํากับ ดแูลของกรมราชองครกัษ  ตลอดจนใหความชวยเหลือสนับสนนุการปองกนัและระงับอัคคภียั
สถานทีใ่กลเคยีงหรือตามทีไ่ดรับการรองขอ  ใหความรูแกหนวยราชการ เอกชน และประชาชนทัว่ไปในการ
ปองกนัและระงับอัคคีภยั  โดยการฝกการใชอุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใชในการดับเพลิง  
   ๕)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฌ)  ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการหรือที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติของหนวยงานในสังกดั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั  ของศูนยอํานวยการ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
                ๒)  การสนับสนนุงานการดําเนนิงานตาง ๆ ทั้งในสวนของศนูยอํานวยการโครงการพัฒนา 
และศูนยศกึษาการพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยการใชเครื่องจักรกล  การสนับสนนุการขนสง 
การซอมปรนนิบัติบํารุงเครือ่งจกัรกลและยานพาหนะตาง ๆ  
 

 
 



 ๔๑๕

    ๓) การประสานงาน วางแผน อํานวยความสะดวก ตดิตาม และกํากับดแูลการดําเนนิงาน 
ของหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดาํเนินงานที่ศนูยศึกษาการพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมถึง
บุคคล กลุมบุคคลที่เขามาทําการศึกษา วิจยั ทดลอง ในพื้นที่ของศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  ใหทําการศึกษา วิจัย ทดลอง ในกรอบพระราชดําริ  รวมถึงการนําผลจากการศึกษา วิจยั ทดลอง
ตามแนวพระราชดําริ  และแนวพระราชดาํริตาง ๆ ขยายผลไปสูประชาชน ใหเปนไปตามแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการประจําป  ปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพันธ  และการรักษาความปลอดภยั 
               ๔)  การวางแผนการใชประโยชนของพื้นที่  การสํารวจ  การรังวัด  งานออกแบบ  การวางผัง 
การเขียนแบบ  คํานวณแบบ  ประมาณการประกอบการกอสรางตาง ๆ  งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรม  
งานเกีย่วกับทีด่ินและการซอมแซมสิ่งกอสราง ท้ังในสวนของศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาและศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  รวมถึงการใหคําแนะนําในการจัดการพื้นที่  การพฒันาพื้นที่
และโครงสรางพื้นฐานพืน้ทีเ่ปาหมายการพัฒนาของศูนยศึกษาการพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย  
               ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



 ๔๑๖

ขอ ๑๘ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  แบงเปนดังตอไปนี้
 (ก) กองบังคบัการอํานวยการถวายความปลอดภัย  ประกอบดวย  
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ         
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานสรรหา  งานสงกําลังบํารุง  งานพลาธิการ  งานพัสดุ 
งานยานพาหนะ  งานสื่อสาร  งานการเงิน  งานการบัญชี  งานคดีและวินยั  งานนิติการ  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  งานธุรการเกี่ยวกับนายตํารวจราชสํานัก  และเปนกําลังสนบัสนุนการปฏิบัติการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีเหตุจําเปน หรือสถานการณไมปกติ  
หรือภาวะฉุกเฉิน ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  จัดทําทะเบยีนรับ – สงหนังสือราชการ  รวมทั้ง
สถิติงานเขา – ออกของกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภยั และสํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา  
   ๒)   จัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของขาราชการใหเปนไปตามระเบยีบ 
   ๓)  จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑสํานกังานอื่น ๆ ใหมพีรอมที่จะปฏบิัติงานไดตลอดเวลา  
   ๔)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา แจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของกับหนวย  
   ๕)  จัดขาราชการตํารวจปฏิบัตหินาที่เวรยามรักษาความปลอดภัยทีต่ั้งหนวยงาน 
ตลอดจนจัดขาราชการตํารวจไปรวมกจิกรรมและพิธีการตาง ๆ  
   ๖)  เปนเลขานุการและเจาหนาทีข่องการประชุมตามที่ฝายอํานวยการ หรือ 
กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย หรือสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําจดัใหมกีารประชุม
ขึ้น  เวนแตกรณีที่มีเจาของเรือ่งรับหนาที่เปนเลขานุการของการประชุมนั้น 
    ๗)  งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของฝายใดไวเปนการเฉพาะ หรือ 
งานที่เกีย่วของกับหลายฝาย โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด 
เปนผูรับผิดชอบ  
   ๘)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัด  เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
    ๙)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั  
ตลอดจนการกาํหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
    ๑๐)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของหนวย  
 



 ๔๑๗

    ๑๑)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง   
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง  
   ๑๒)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง 
ตามความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลง
อัตรา 
    ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  และ
ลูกจางในสังกดั 
   ๑๔) ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
    ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํารองราชการ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาศึกษาตอ การลาออก และ 
การใหออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกับความผดิทางวินยั 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรตคิุณตาง ๆ  
   ๒๐)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดประจาํเดือน  
   ๒๑)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ 
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๒)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาประวัติ  ก.พ.๗  และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ
ในสังกัดทั้งในและนอกราชการ  ตลอดจนการหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติมใหเปนปจจบุันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
และรายงานการเปลี่ยนแปลงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยที่เกีย่วของ  
    ๒๓)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด 
    ๒๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ  
   ๒๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ  
และการเรียกคนื 



 ๔๑๘

   ๒๖)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม 
   ๒๗)  รวบรวมประวตัิการศึกษาและคุณวุฒิพิเศษของขาราชการตํารวจเพื่อประโยชน
เกี่ยวกับการบริหารราชการ 
   ๒๘)  ดําเนินการรวบรวมหลักฐานและดําเนินการขอบําเหน็จความชอบพิเศษ  รวมทั้ง
การลงประวัติเพิ่มเติมเกีย่วกบัความดีความชอบราชการพิเศษนั้น 
   ๒๙)  งานเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการและบริหารงานบุคคล การปรับปรุง
ระบบงาน การจัดโครงสรางหนวยงาน และการแบงสวนราชการ  ตลอดจนการจัดตัง้ ยุบเลิก และเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
   ๓๐)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๓๑)  ดําเนินการเกีย่วกับสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ของขาราชการตํารวจในสงักัด  
   ๓๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการศพของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
   ๓๓)  ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและประสานงานเพื่อใหทายาทไดรับเงนิตามสิทธิ 
   ๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการชวยเหลือสงเคราะหแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
ที่ไดรับความเดือดรอนจากการประสบภัย  
   ๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกับทุนการศกึษาและการชวยเหลือดานการศึกษาแกบุตร – ธิดา 
ขาราชการตํารวจ  
   ๓๖)  การจัดหาและพิจารณาจดัขาราชการตํารวจเขาพักในบานพักของทางราชการ
   ๓๗)  งานตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ดานเงินกูสวัสดิการ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนสํานกังานตํารวจแหงชาติ  การขอกูเงินเพื่อที่อยูอาศัย  หรือการกูเงินสวัสดิการอื่น ๆ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓๘)  งานการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาของขาราชการตํารวจในสังกัด 
    ๓๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผีลการปฏิบัติงานดีเดน  
   ๔๐)  ตรวจสอบประวัตแิละคุณสมบัติของขาราชการตํารวจทีส่มควรไดรับการเสนอ
แตงตั้งเปนนายตํารวจราชสํานักทุกประเภท  
   ๔๑)  ประมวลและเสนอเรื่องตามกฎหมาย ระเบยีบเพื่อพจิารณานําความกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายตํารวจราชสาํนัก  
 



 ๔๑๙

   ๔๒)  ประมวลเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งขาราชการตํารวจเปนนายตํารวจราชสาํนัก หรือโปรดเกลาฯ ใหนายตํารวจราชสํานัก 
พนหนาที ่
   ๔๓)  ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัตนิายตํารวจราชสํานักทุกประเภท     
   ๔๔)  ดําเนินการตรวจสอบและเสนอเรื่องเพื่อพจิารณานําความกราบบังคมทูลฯ  กรณี
นายตํารวจราชสํานักเวรเสียชีวิต 
   ๔๕)  ดําเนินการจัดหรือประสานการจัดนายตํารวจราชสํานักเวรปฏิบัติหนาที่ 
   ๔๖)   ดําเนินการแจงการปฏิบัติหนาที่ใหนายตํารวจราชสํานักเวรทราบ 
   ๔๗)   ดําเนินการจัดทําสถิติการปฏิบัติหนาที่ของนายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๔๘)  จัดเก็บราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวของกับนายตํารวจราชสํานักทุกประเภท  
   ๔๙)  ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังในสวนทีเ่กีย่วของ แลวเสนอตอผูบังคับบัญชา  และประสานกับ
หนวยที่เกี่ยวของเพื่อใหมกีารยกเลิก แกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม  
   ๕๐)  ใหคําปรึกษา แนะนํา พิจารณา วนิิจฉัย ตคีวามปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังที่เกี่ยวของกับหนวย  
   ๕๑)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา  
ที่กลาวหาขาราชการตํารวจในสังกัดวากระทําผิดวินยั  ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเอง ทางจดหมาย เว็บไซต 
หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอื่นทีส่งมา  แลวดําเนินการไปตามกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวของ 
   ๕๒)  ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีขาราชการตํารวจถูกรองเรียน  
   ๕๓)  พิจารณาตรวจสํานวนการสอบสวนทางวนิัยของขาราชการตํารวจที่ถูกรองเรียน 
และมีความเหน็เสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกบัการรองทุกขตามวินยัตํารวจ 
   ๕๔)  พิจารณาและตรวจเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจที่เกีย่วของ 
   ๕๕)  พิจารณาดําเนนิการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทําความผิดอาญาใหเปนไป 
ตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และคําส่ังที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการดําเนนิการทางวินัย 
   ๕๖)  รางหนังสือและคําส่ังเกี่ยวกบัการพิจารณาโทษหรือลงโทษขาราชการตํารวจ
   ๕๗)  ดําเนินการเก็บรวบรวมเอกสาร สํานวนการสอบสวน และขอมูลตาง ๆ ในคดีวินยั 
   ๕๘)  ดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติขอมูลการถูกลงลงโทษขาราชการตํารวจ  และ
ตรวจสอบเรื่องคดีวินยัที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๕๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการหรอืการใหออกจากราชการไวกอนของ 
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา  
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 



 ๔๒๐

   ๖๐)  จัดการขอแตงตั้งพนักงานอยัการใหเปนทนายแกตางคดี  กรณีขาราชการตํารวจ 
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิารตามหนาที ่
   ๖๑)  ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดัเพื่อดําเนินการในสวนที่เกีย่วของ  รวมทัง้การแจงเปลี่ยนแปลงสถานภาพของขาราชการตํารวจ
ที่เกิดจากการดําเนินการทางวินัย 
   ๖๒)  กําหนดหลักเกณฑ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ 
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินยัตาํรวจ 
   ๖๓)  ควบคุม พิจารณา และวินจิฉยัสํานวนคดีแพง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดแีพง  กรณีที่สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจําเปนโจทกหรือจําเลย  ตลอดจน 
การพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง 
    ๖๔)  ดําเนินการหรอืเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนําตามกระบวนการทาง 
ศาลปกครอง  กรณีที่หนวยหรือขาราชการในหนวยถูกฟองในเหตทุี่เกิดจากคําส่ังทางปกครอง  
   ๖๕)  งานวิเคราะห กําหนดความตองการ จัดหา จําหนาย กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุ และตรวจสอบสถานภาพพัสดุทีใ่ชในราชการ 
   ๖๖)  จัดทําแผน โครงการในดานพลาภัณฑของหนวย  
   ๖๗)  เสนอแนะโครงการพัฒนาดานสงกําลังบํารุง  อันไดแก  การจัดหา การเก็บรักษา 
และอ่ืน ๆ เกีย่วกับอาภรณภณัฑ อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานหรือวัสดุอ่ืนใดที่เกี่ยวของ
กับการสงกําลังบํารุงของหนวย 
   ๖๘)  จัดทําบัญชีคุมอุปกรณพลาธิการทุกชนิดของหนวย 
   ๖๙)  งานตรวจสอบสภาพ ควบคุมการเก็บรักษาซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช  
พัสดุภณัฑ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  หากมีการชํารุดเสียหายกใ็หดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพ 
ที่ใชการได 
   ๗๐)  งานจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนในกรณีการฝกอบรม  และระดมกําลัง
หรือจัดหนวยตํารวจปฏิบัติงานพิเศษ 
   ๗๑)  งานดําเนนิการเกี่ยวกับการขนสง กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา 
แจกจาย ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซอมบํารุงยานพาหนะ
   ๗๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน 
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด  
    ๗๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ 
ทุกประเภทของหนวย  
    ๗๔)  การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภท 
ของหนวย  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย   



 ๔๒๑

    ๗๕)  จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
    ๗๖)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท  
    ๗๗)  จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
    ๗๘)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
    ๗๙)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
    ๘๐)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามกําหนดเวลา 
    ๘๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
    ๘๒)  ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบกิจายบําเหนจ็บํานาญ 
    ๘๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน 
ราชการ และลูกจางในสังกัด 
    ๘๔)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
    ๘๕)  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
    ๘๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และการแจง 
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
    ๘๗)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
    ๘๘)   พิจารณาหลักฐานและดําเนนิการขอเบิกเงนิคาเชาบาน คาเลาเรียนบุตร และ 
เงินชวยเหลือตาง ๆ 
   ๘๙)  จัดตั้งและควบคุมกํากับดแูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวย  
   ๙๐)  จัดทําระเบยีบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศและฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย มรีะบบรักษาความปลอดภัยขอมูลที่ดี 
สามารถใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   ๙๑)  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวย  รวบรวมขอมูลและเผยแพรสารสนเทศ  ใหบริการขอมูลในหนวยและ
หนวยงานหรือสวนราชการที่รองขอ  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
   ๙๒)  เปนศูนยศกึษาอบรมดานเทคโนโลยีและสารสนเทศของหนวย  
   ๙๓)  วางแผนและกาํหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ตลอดถึง
การพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  



 ๔๒๒

   ๙๔)  ศึกษา คนควา วิจัย และพฒันาเพื่อเสนอขอกําหนดทางวิชาการและคุณสมบัติ
เฉพาะของพัสดุทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
   ๙๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๙๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายแผนถวายความปลอดภยั  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  
แผนถวายความปลอดภัย แผนงาน โครงการ งานวิจยัและประเมินผล งานการขาว งานกิจการพลเรือน  
งานประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ งานงบประมาณ งานฝกอบรม และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการ
ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ในกรณีเหตุจําเปน หรือสถานการณไมปกติ  
หรือภาวะฉุกเฉิน ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  จัดทําทะเบยีนรับ – สงหนังสือราชการ  รวมทั้ง
สถิติงานเขา – ออกของฝายแผนถวายความปลอดภัย 
   ๒)  จัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของขาราชการใหเปนไปตามระเบยีบ 
   ๓)  จัดเก็บและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑสํานกังานอื่น ๆ ใหมพีรอมที่จะปฏบิัติงานไดตลอดเวลา  
   ๔)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา แจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับ
งานฝายแผนถวายความปลอดภัย  
   ๕) เปนเลขานุการและเจาหนาทีข่องการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบ  ตามที่ฝายแผน
ถวายความปลอดภัย  หรือกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย  หรือสํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา จัดใหมีการประชุมขึ้น  
    ๖)  เสนอแนะนโยบาย กําหนดยทุธศาสตร วางแผน ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม 
กํากับ ดแูลแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท  
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ ใหกับ 
กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย  สํานกังานนายตํารวจราชสํานักประจํา  และสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  
   ๗)  ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการทูลเชิญเสด็จฯ แตละครั้ง  และพิจารณามคีวามเหน็
เสนอผูบังคับบัญชาตามความเหมาะสม  
   ๘)  เปนเจาหนาทีก่ารประชุมเพือ่เตรียมความพรอมในการจดัทําแผนถวายความ
ปลอดภัยของกองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย  สํานกังานนายตํารวจราชสํานักประจํา  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และหนวยที่เกี่ยวของ 



 ๔๒๓

   ๙)  จัดทําแผนถวายความปลอดภัยในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติเกี่ยวกับ
การถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ 
   ๑๐)  ตรวจสอบแผนถวายความปลอดภัยของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติ  และนําเสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบ  
   ๑๑)  ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของตามแผน 
   ๑๒)  รวบรวม เก็บขอมูลสถิติในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัย 
   ๑๓)  จัดทําสถิติในการถวายความปลอดภัย 
   ๑๔)  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๕)  สนับสนุนขอมูลและสถิติในการถวายความปลอดภัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาแผนการปฏิบัติใหทันสมัย 
   ๑๖)  รวบรวมปญหา ขอขัดของ และขอเสนอแนะในการปฏบิัติตามแผนถวาย 
ความปลอดภยัของหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนตอไป 
   ๑๗)  วิเคราะหและตรวจสอบแผนการปฏิบตัิงานของหนวยที่เกี่ยวของ  แลวเสนอ 
ผลวิเคราะหพรอมแนวทางแกไขใหผูบังคบับัญชาของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการรายงานสถานการณดานการถวายความปลอดภยั 
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการรวบรวมสถานภาพของหนวยที่เกีย่วของในการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๒๐)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และหนวยทีเ่กี่ยวของ ในการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ    
   ๒๑)  รวบรวมขอมลูผลการปฏิบัติการดานการขาวและขาวสารที่เกี่ยวของกับ 
การถวายและรักษาความปลอดภัย  เพื่อประโยชนในการประมาณสถานการณและการวางแผน 
    ๒๒)  รวบรวมขอมลูและวิเคราะหประวตัิและพฤติการณบุคคลหรือกลุมบุคคล 
เพื่อประมาณสถานการณและการวางแผน 
   ๒๓)  รวบรวมขอมลูและวิเคราะหสถานการณขาวสารที่เปนภัยตอสถาบัน
พระมหากษัตริย พระราชอาคันตุกะ  และประสานการปฏิบัติดานการขาวกับสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อประมวล
ความเหน็เสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉยัส่ังการ 
   ๒๔)  งานประชุมตรวจพืน้ที่เตรียมพรอมการเสด็จฯ ในตางประเทศ  และกรณ ี
พระราชอาคันตุกะเสดจ็ฯ หรือเดินทางมาเยือน 



 ๔๒๔

   ๒๕)  งานติดตอประสานงานกับกระทรวงตางประเทศ สถานทูต หรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  กรณีมีพระบรมวงศานวุงศเสด็จฯ เยือนตางประเทศ  และมีพระราชอาคันตุกะมาเยือน
ราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการและสวนพระองค 
   ๒๖)  งานวางแผนถวายความปลอดภัยกรณเีสด็จฯ เยือนตางประเทศ  และ 
พระราชอาคันตุกะเสดจ็ฯ หรือเดินทางมาเยือน 
   ๒๗)  งานลาม แปลเอกสาร และโตตอบหนังสือตางประเทศ  เพื่อนํามาใชเปนขอมูล 
ใหผูบังคบับัญชาตัดสินใจ 
   ๒๘)  ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาในตางประเทศ  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห  
ความเหมาะสมและตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะเดินทางไปศึกษา 
   ๒๙)  จัดเตรียมและประสานงานดานเอกสารการเดินทางไปราชการตางประเทศใหกับ 
ผูที่จะเดนิทางไปศึกษาและผูที่จะเดนิทางไปถวายความปลอดภัย 
   ๓๐)  ตรวจสอบ ติดตามผลการศึกษาและการปฏิบัติหนาที่ในการถวายความปลอดภัย 
    ๓๑)  เสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานดานประชาสัมพันธ  
    ๓๒)  งานเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของหนวยตอหนวยงานราชการ เอกชน  
และประชาชนโดยสื่อตาง ๆ  และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มตีอกิจกรรมของหนวย  ตลอดถึง 
งานเก็บขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธของหนวย  ไดแก  การเก็บภาพนิง่  บันทึกวดีิทศัน  เอกสาร  และอื่น ๆ  
    ๓๓)  งานตอนรับและบรรยายสรุปกิจการกองบงัคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย
และสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา 
    ๓๔) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการแถลงชี้แจงขาวตอส่ือมวลชนหรือประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  
   ๓๕)  งานประวัติศาสตรของหนวย  ตลอดถึงการเก็บขอมูลและการดําเนินการใด ๆ 
เพื่อการประวตัิศาสตรของหนวย   
   ๓๖)  งานหองสมุด ศูนยหนังสือ ตูหนังสือ ของหนวย  ตลอดถึงการดําเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของเพือ่การหองสมุดของหนวย   
   ๓๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงาน โครงการ หลักสูตร 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานถวายความปลอดภัยสําหรับ 
องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทน
พระองค และพระราชอาคันตุกะ ของสํานกังานตํารวจแหงชาติ หนวยงานที่เกีย่วของ และสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา  
   ๓๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห วิจยั พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 



 ๔๒๕

   ๓๙)  ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามแผนและวัตถุประสงคของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา  ซ่ึงรวมถึงการจัดทําหลักสตูรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ตาง ๆ เพือ่พัฒนาฝมือ
ในการทํางาน  ตลอดจนเพื่อสงเสริมและสรางเสริมในการทํางาน 
   ๔๐)  ประสานดานการฝกอบรมกบัหนวยงานภายในและภายนอกของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา 
   ๔๑)  ติดตอประสานงานดานฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
   ๔๒)  จัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณ เครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม  
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม  เพื่อใหโครงการฝกอบรมประสบ
ความสําเร็จตามความมุงหมาย 
   ๔๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานทะเบยีนของผูเขารับการฝกอบรม 
   ๔๔)  ติดตาม ประเมนิผลการฝกอบรม การศึกษาอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรม 
และภายหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว  เพือ่พิจารณาการปรับปรุงโครงการฝกอบรมและหาขอบกพรอง 
เพื่อจัดโครงการฝกอบรมตอ ๆ ไปใหเกดิผลดียิ่งขึ้น 
   ๔๕)  เสนอการกําหนดแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยทุธ  
ของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ยุทธศาสตรชาติ  
    ๔๖)  รวบรวมขอมลู ขาวสาร และรายละเอยีดทีเ่กี่ยวของกับการจัดทําแผนงาน 
โครงการ  
    ๔๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผนงาน โครงการ  รวมทั้งการประสานแผนงาน 
โครงการกับหนวยทีเ่กีย่วของ  
     ๔๘)  กําหนดแนวทางจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการ 
สําหรับหนวยในสังกัด 
    ๔๙)  ควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ แผนงาน โครงการ  ตลอดจนการปฏิบัตขิองหนวย
ในสังกัด ใหเปนไปแผนยุทธศาสตรของสํานักงานนายตาํรวจราชสํานกัประจํา  
     ๕๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน
ดานงบประมาณ  
    ๕๑)  จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
และหนวยในผลผลิต  ตลอดจนใหคําปรกึษาแนะนํางานดานการจัดทาํคําของบประมาณรายจายประจําปใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดและหนวยในผลผลิต  
    ๕๒)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม   
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น  



 ๔๒๖

   ๕๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๕๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๕๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓) – (๔)   ฝายปฏิบตัิการถวายความปลอดภัย  ๑ – ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
รวมปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสวนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจําในการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  จัดทําทะเบยีนรับ – สงหนังสือราชการ 
รวมทั้งสถิติงานเขา – ออกของหนวย   
    ๒)  จัดทําและควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของขาราชการใหเปนไปตามระเบยีบ 
    ๓)  ดําเนินการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาวุธและยุทโธปกรณที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย  ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตลอดเวลา 
    ๔)  จัดกําลังพลหมุนเวยีนเตรยีมพรอมและปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย
รวมกับนายตํารวจราชสํานักประจําตลอดยีสิ่บสี่ช่ัวโมง 
    ๕)  ตรวจพื้นทีแ่ละเสนทางเสดจ็พระราชดําเนินรวมกับผูแทนกรมราชองครักษ 
สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ และหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๖)  จัดทํารายงานผลการตรวจพืน้ที่และเสนทางเสนอนายตํารวจราชสํานัก
ประจําที่รับผิดชอบ  เพื่อพิจารณากําหนดแผนและเตรียมการถวายความปลอดภัย 
    ๗)  ตรวจความพรอมในการถวายความปลอดภัยตามแผนถวายความปลอดภัย
และตามที่นายตํารวจราชสํานักประจํามอบหมาย 
    ๘)  ถวายความปลอดภัย ณ เขตพระราชฐานทีป่ระทับตามที่นายตํารวจ 
ราชสํานักประจํามอบหมาย 
    ๙)  ถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินตามทีน่ายตํารวจ 
ราชสํานักประจํามอบหมาย 
    ๑๐)  ถวายความปลอดภัย ณ ที่ประทับขณะเสดจ็พระราชดําเนินออกประกอบ
พระราชกรณยีกิจตามที่นายตาํรวจราชสํานกัประจํามอบหมาย 
    ๑๑)  ถวายหรือรักษาความปลอดภยัผูแทนพระองคตามที่นายตาํรวจราชสํานกั
ประจํามอบหมาย 
 



 ๔๒๗

    ๑๒)  ประสานและรวมปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
    ๑๓)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข)  สวนปฏิบตัิการนายตาํรวจราชสํานักประจํา  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการถวาย 
ความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ  ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ 
สมุหราชองครักษมอบหมาย  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  มีจํานวน  ๕  ชุดปฏิบตัิการ  ประกอบดวย 
   (๑)  ชุดปฏิบตัิการที่  ๑   รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวั   
  (๒) ชุดปฏิบตัิการที่  ๒  รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
  (๓) ชุดปฏิบัติการที่  ๓  รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  (๔)  ชุดปฏิบตัิการที่  ๔  รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (๕)  ชุดปฏิบตัิการที่  ๕  รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจาลูกเธอ       
เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  
 
 



 ๔๒๘ 

ขอ  ๑๙ สํานักงานพิสจูนหลักฐานตาํรวจ  แบงเปนดังตอไปนี ้
  (ก)   กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
   (๑)   ฝายธุรการและกําลังพล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานสรรหา  งานประชาสัมพันธ  และงานวเิทศสัมพันธ 
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา – ออกของฝาย  และ 
กองบงัคับการอํานวยการ 
   ๒)  เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือสํานกังาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจจัดใหมีการประชุมขึ้น  เวนแตกรณทีี่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม 
   ๓)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
   ๔)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการ และสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ 
   ๕)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจในฝาย และกองบังคบัการ 
อํานวยการ ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว 
    ๖)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 

 ๗)  จัดเตรียมขอมูลแกผูบังคับบัญชาในการตอบกระทูถามหรือญัตติของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และประสานงานกับหนวยราชการอื่นในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่ฝายใดรับผิดชอบ 
   ๘)  เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับคุคล เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทํา
โครงการสรรหาบุคลากรเขารับราชการตํารวจ 
   ๙)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 
   ๑๐)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ  ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๑)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของสํานักงานพสูิจน
หลักฐานตํารวจ 
   ๑๒)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง  
ตลอดจนการจดัทําทะเบยีนพลที่มีอยูจริง 
 



 ๔๒๙ 

   ๑๓)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ   
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตองตาม
ความเปนจริง  กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอแปลงอัตรา 
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดัสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ
   ๑๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัคร และการบรรจุบุคคลภายนอกเขารับ
ราชการในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจสํารองราชการ 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๑๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ตลอดจนการถอนบรรจุกําลังในเวลาเกิดสถานการณฉุกเฉนิ 
   ๒๐) ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มคาจาง  การขอเงินเพิ่ม
พิเศษตาง ๆ  การขอเลื่อนยศ  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุตาง ๆ 
   ๒๒)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจประจําเดือน 
   ๒๓)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๔)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวตัิ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ  รวมทั้งตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ และหนวยงานในสังกัด 
   ๒๕)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ 
 
 



 ๔๓๐ 

   ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การออกประทวนยศ  และ 
การเรียกคนื 
   ๒๘)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตาํรวจทีเ่ขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม  
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๒๙)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๓๐)  การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติดีเดน 
   ๓๑)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจที่หยอนความสามารถสมควรใหออกจาก
ราชการ 
   ๓๒)  จัดการเกีย่วกบัสวัสดกิารขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครวั
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
   ๓๓)  จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา  ไดแก 
การจัดหาทนุการศึกษา  และจัดสถานศึกษา  เปนตน 
   ๓๔)  ดําเนินการจัดทําและบริหารแผนงาน โครงการสวัสดิการเกี่ยวกับบานพักอาศัย 
การสันทนาการ สโมสร สหกรณ และเงินกูตาง ๆ ของขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ  ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกบัสวัสดิการภายในหนวยงานตามระเบียบฯ 
   ๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกบัการสมัครเขาเปนสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะหของสํานกังาน 
ตํารวจแหงชาติใหกับขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๓๖)  ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหการจัดงานศพ  การฌาปนกิจศพ  หรือขอรับ
พระราชทานเพลิงศพของขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจในกรณี
ปกติ 
   ๓๗)  ดําเนินการชวยเหลือสงเคราะหขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกดัสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจและครอบครัวที่ประสบภัยถึงแกชีวิต  อันเนื่องจากการปฏิบัตหินาที่ราชการ  หรือ
ประสบภัยอันตรายและไดรับความทุกขยากเดือดรอน  หรือถึงแกกรรมโดยไมมีญาตดิูแล 
   ๓๘)  ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวสัดิการรานคา สหกรณ หรือมูลนิธิ  รวมถึงการจัดหา
ผลประโยชนหรือรายไดดวยวิธีการใด ๆ ซ่ึงไมฝาฝนกฎหมายและไมขัดตอระเบียบ หรือหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวยีนใหเกดิประโยชนแกขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกดัสํานักงาน



 ๔๓๑ 

พิสูจนหลักฐานตํารวจ  ตลอดจนสันทนาการและการสงเสริมอาชีพเพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจและลูกจาง
ในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๓๙)  ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของในการจายเงนิใหแกทายาท 
หรือผูจัดการศพของขาราชการตํารวจในสงักัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจผูเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
   ๔๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจโรคประจําปของขาราชการตํารวจในสังกดัสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๔๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตาํรวจ 
ทุกหนวยงานในสังกัด 
   ๔๒)  ดําเนินการเกีย่วกับกจิกรรมการกุศล  การบริจาคทรัพยหรือส่ิงของเพื่อการกุศล 
หรือบํารุงหนวยงานของสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  พรอมจัดทําทําเนียบผูบริจาคและอนุโมทนาบัตร 
   ๔๓)  ดําเนินการเผยแพรขาวสารตอส่ือมวลชนทุกสาขาเกี่ยวกบักิจกรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจโดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา  เสนอแนะตอผูบังคับบัญชา 
ในการพัฒนางานดานการประชาสัมพันธของสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ 
   ๔๔)  การรวบรวมขาวหรือเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชา  ตลอดจนการผลิต
และใหการสนบัสนุนสื่อประชาสัมพันธใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๔๕)  ดําเนินการเผยแพรวิชาการตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่ในสังกดัสํานักงานพสูิจน
หลักฐานตํารวจและประชาชนทั่วไป  และทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจและหนวยงานภายนอกในเรื่องการประชาสัมพันธ 
   ๔๖)  ดําเนินการเกีย่วกบัการลาไปตางประเทศ  งานขอลาศกึษาตอทั้งภายในและ
ตางประเทศ  งานทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ 
   ๔๗)  งานขออนญุาตเดนิทางไปตางประเทศระหวางวนัลาพักผอน วันลากจิ และ
วันหยุดราชการ  งานขออนุมตัิเดนิทางไปราชการตางประเทศ 
   ๔๘)  งานประสานการฟองดําเนนิคดีเมื่อมกีารผิดสัญญาลาศกึษาตอตางประเทศ  หรือ 
ผิดสัญญารับทนุตาง ๆ 
   ๔๙)  งานความรวมมือและความชวยเหลือกับตางประเทศในเรื่องทุนการศึกษา  
การฝกอบรม  ดูงาน ประชุม สัมมนา  การจดัสรรทุน  การดําเนินการเกีย่วกับการเจรจาธุรการและการประชุม
นานาชาติ  การจัดทําฐานขอมูลดานวิเทศสมัพันธของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๕๐)  งานจัดสงและกํากับดแูลขาราชการตํารวจไปปฏิบัติหนาที ่ณ ตางประเทศ   
ตามการรองขอขององคการระหวางประเทศ 
   ๕๑)  งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนสํานักงานพสูิจน
หลักฐานตํารวจในฐานะแขกของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 



 ๔๓๒ 

   ๕๒)  ใหคําแนะนําในการพัฒนาเอกสารวิชาการ  คูมือเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพนัธ 
   ๕๓)  ดําเนินการประสานงานและเสนอแนะการกําหนดระเบยีบและพิจารณาการ 
ขออนุญาตลาเพื่อศึกษาตอทัง้ภายในและตางประเทศ ของขาราชการตํารวจในสังกัดสาํนักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ 
   ๕๔)  งานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะหรือ 
งานที่เกีย่วของกับหนวยงาน  โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด 
เปนผูรับผิดชอบ 
   ๕๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๕๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)   ฝายยุทธศาสตร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล  กําหนด
แนวทางและจดัทําแผนยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน โครงการ และการประเมินผลของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจในภาพรวม  รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยทุธศาสตร วางแผน จัดทํา
โครงการเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และขอบขายภารกิจงานดานนิติวิทยาศาสตรและวิทยาการทุกดาน
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  ใหสอดคลองกับโครงการและนโยบายของสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ 
ตลอดจนการกาํกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ 
   ๓)  ประมวลนโยบายคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และรายงานขอเสนอแนะ
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจที่เกีย่วของกับงานนติิวิทยาศาสตรตํารวจดาน
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจนหลักฐาน และงานวิทยาการทุกประเภท  และประมาณสถานการณ 
การวิเคราะห วิจัย เพื่อกําหนดแนวทางและจัดทํายุทธศาสตร นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ และอ่ืน ๆ ของ
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจในภาพรวม 
   ๔)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๕)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
   ๖)  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการ  กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนางานตรวจ
พิสูจนและงานทะเบยีนประวัติอาชญากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนมาตรฐานสากล 
 
 



 ๔๓๓ 

   ๗)  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการความตองการสนับสนุนและทดแทนเครื่องมือ 
วิทยาศาสตรตาง ๆ  และการนําเอาเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบตัิงาน 
รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่ตองใชงบประมาณสนับสนุน 
   ๘)  ดําเนินการในการจัดตั้งและกําหนดหนาทีข่องหนวยงานในสังกัดสํานกังาน 
พิสูจนหลักฐานตํารวจ  รวมถึงประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๙)  ดําเนินการวิเคราะห กําหนดแนวนโยบาย แผนงาน เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติ  
และพัฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๐)  ดําเนินการจัดทําประมาณการและเสนอแนวความคิดตอผูบังคับบัญชาในการ 
ขยายขอบขายของงาน  เพื่อสนองความตองการของพนกังานสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 
   ๑๑)  ดําเนินการรวบรวมขอมูล ประมวลผล และวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับ 
งานนิติวิทยาศาสตรและงานวิทยาการทุกประเภทที่เกิดขึน้  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน วจิัย และ
พัฒนางานตรวจพิสูจนหลักฐานและงานทะเบียนประวัตอิาชญากรประเภทตาง ๆ 
   ๑๒)  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัตริาชการใหกับเจาหนาที่ตํารวจในสังกดัสํานกังาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ  รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาทีก่ารงานของกองบังคับการ และ
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ 
   ๑๓)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน  และรายงานผลของโครงการตาง ๆ 
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๔)  ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบยีบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํหนด 
   ๑๕)  ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใหคําแนะนําในการจัดทาํสถิติและ
ขอมูลแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ  เพื่อใหปฏิบัติใหถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน 
   ๑๖)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

   ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   ฝายสงกําลังบาํรุง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหาร 
งานพลาธิการ  งานพัสดุ  งานสงกําลังบํารุง  งานยานพาหนะ  งานเทคโนโลยีดานการสื่อสาร  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการจดัทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กาํหนด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภณัฑ  ยกเวนเครื่องมือวทิยาศาสตรและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทีเ่กีย่วกับ 
การตรวจพิสูจน)  จดัหา แจกจาย จาํหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภณัฑ ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร 
อาคารสถานที ่อาวุธยุทโธปกรณที่ใชในราชการ  และอื่น ๆ ที่เกีย่วของที่ใชในราชการของสํานกังานพสูิจน
หลักฐานตํารวจ 



 ๔๓๔ 

   ๓)  ดําเนินการกําหนดแนวทางและวิธีในการเบิกจายพัสดุของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานพิส ูจนหลักฐานตาํรวจใหไดครบและทันตอเหตุการณ 
   ๔)  ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในสวนทีเ่กีย่วของกับการพสัดุ   
การจัดหา การเก็บรักษา  และอื่น ๆ เกีย่วกบัครุภณัฑ เครื่องมือวทิยาศาสตร เครื่องมือเครื่องใชในสํานกังาน 
หรือวัสดุอ่ืนใดที่เกี่ยวของกบัการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยงานในสังกดั 
   ๕)  ดําเนินการทําบัญชีควบคุมพัสดุทุกชนิดของสํานักงานพิส ูจนหลักฐานตาํรวจ 
   ๖)  ดําเนินการสํารวจตรวจสอบหนวยปฏิบัติวาพัสดุที่ไดจายไปแลว จํานวนเพียงพอ
หรือไม ประการใด  เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการแกไข 
   ๗)  ดําเนินการตรวจสภาพ ควบคมุ เก็บรักษา ซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใชใหเปนไป 
โดยเรียบรอย  หากมีการชํารดุเสียหายกใ็หดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการได 
   ๘)  ดําเนินการประสานงานหนวยอ่ืนทีเ่กีย่วของและหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิส ูจนหลักฐานตํารวจ  เพื่อจดัใหมีการสาธิต การฝกอบรม หรือการแนะนําการใชเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 
ตลอดจนวิธีบาํรุงรักษาแกขาราชการตํารวจและผูเกีย่วของ 
   ๙)  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการดานยานพาหนะ  จดัทําบัญชีควบคุมประวัติ
และทะเบยีนยานพาหนะของสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๐)  ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการปรับปรงุ การจัดหา แจกจาย  
เก็บรักษา ซอมบํารุง และจําหนายยานพาหนะ ตามระเบียบใหเพียงพอและเกดิประโยชนตอทางราชการ 
ตลอดจนการประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  เพื่อใหมียานพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได 
ทั้งในยามปกตแิละยามฉกุเฉนิ 
   ๑๑)  ดําเนินการฝกอบรมและใหความรูทางดานเครื่องยนต  การบํารุงรักษา ซอมแซม และ
กฎจราจรแกเจาหนาที่ในหนวยงานของสํานักงานพิส ูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๒)  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการดานการสื่อสาร  จัดทําบัญชีควบคุมประวัติ 
และทะเบยีนเครื่องมือส่ือสารของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๓)  ดําเนินการใหขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการปรับปรุง การจดัหา แจกจาย   
เก็บรักษา ซอมบํารุง และจําหนายเครื่องมือส่ือสาร ตามระเบียบใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  ตลอดจน
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อใหมีเครือ่งมือส่ือสารสนบัสนุนการปฏบิัติภารกิจไดทัง้ใน 
ยามปกตแิละยามฉุกเฉิน 
   ๑๔)  ดําเนินการฝกอบรม สัมมนา และใหความรูทางวิชาการเกีย่วกบัการสื่อสาร  
โทรคมนาคม  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสารที่ถูกตอง  เพื่อใหสามารถใช
ปฏิบัติราชการไดตลอดเวลา 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



 ๔๓๕ 

   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)   ฝายงบประมาณและการเงิน  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ 
บริหารงานงบประมาณ  การวางแผนงบประมาณ  การวิเคราะหงบประมาณ  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การงบประมาณ  รวบรวมความตองการงบประมาณ  การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  งานบริหารจัดสรร
งบประมาณ  ติดตามประเมนิผลการใชจายงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจตามยุทธศาสตร               
การจัดสรรงบประมาณ  งานการเงิน  งานตรวจจาย  และงานบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย 
   ๒)  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการงบประมาณและความตองการงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๓)  รวบรวมความตองการงบประมาณโครงการ  และการใชจายงบประมาณโครงการ 
ของหนวยตาง ๆ 
   ๔)  พิจารณาความจําเปนเหมาะสม ความตองการงบประมาณโครงการ 
   ๕)  ประสานงานกบัหนวยงานเจาของโครงการ  เพื่อปรับปรุงแกไขงบประมาณ
โครงการใหถูกตอง  และทําความตกลงเกีย่วกับงบประมาณโครงการ 
   ๖)  กําหนดวงเงนิคาใชจายงบประมาณโครงการตาง ๆ 
   ๗)  รวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจายตามผลผลิต กิจกรรม และงบรายจาย 
   ๘)  กําหนดกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๙)  ดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพสูิจน
หลักฐานตํารวจ  รวมถึงการจัดเตรียมขอมลูช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ 
   ๑๐)  ดําเนินการขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ของวดเงนิ เพื่อลดวงเงนิ การเปลี่ยนแปลง
และโอนเงินงบประมาณ 
   ๑๑)  ประสานงานหนวยงานทีเ่กีย่วของ  และใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงาน 
ในสังกัดในการดําเนินงานเกีย่วกับการจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
   ๑๒)  ดําเนินการบริหาร ควบคุม กําหนดหลักเกณฑการใชจายงบประมาณและจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปใหกับหนวยงานในสังกดัสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๓)  ดําเนินการรวบรวมและสํารวจความตองทางดานงบประมาณของหนวยงาน 
ในสังกดัสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  และประมาณการใชจายงบประมาณเพื่อกาํหนดการแบงเงิน 
ประจํางวด 
   ๑๔)  ดําเนินการพิจารณา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของสํานักงาน 
พิสูจนหลักฐานตํารวจ 



 ๔๓๖ 

   ๑๕)  ดําเนินการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใหคําปรึกษา แนะนําแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจในการดําเนินงานงบประมาณ 
   ๑๖)  ดําเนินการพิจารณาขออนุมตัิส่ังจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางปในกรณ ี
มีความจําเปนเรงดวน  และดาํเนินการขอผกูพันงบประมาณรายจายขามป 
   ๑๗)  ดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  ตาม
แผนงาน โครงการ และหมวดรายจายของหนวยงานในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๘)  ดําเนินการรวบรวมสถิติขอมูลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  ตาม
แผนงาน โครงการ และหมวดรายจายของหนวยงานในสังกดัสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๑๙)  ดําเนินการรวบรวมสถิติการของบประมาณเพิ่มเติม การเพิ่มลดวงเงนิ  
การเปลี่ยนแปลง และการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
   ๒๐)  จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ  
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ  
ในสังกัด 
   ๒๑)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม  
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสวนราชการอื่น 
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๒๓)  ดําเนินการตรวจสอบและตดิตามการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจใหเปนไปตามงบประมาณโครงการ 
   ๒๔)  ดําเนินการประเมินผลการใชจายงบประมาณรายจายประจาํปของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๒๕)  ทบทวนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ  และใหขอคิดเหน็หรือขอเสนอแนะในการกําหนดเงินประจํางวด 
   ๒๖)  ดําเนินการประมาณการคาใชจาย คนหารายละเอียดและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณในปจจุบัน  และรวบรวมเพื่อวิเคราะหหาตวัเลขที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงการจัดสรร 
    ๒๗)  วางแผนและพจิารณาเกีย่วกบัการใชงบประมาณเหลือจาย 
   ๒๘)  พิจารณาริเร่ิมหรือใหความรวมมอืเพือ่พัฒนาการตาง ๆ ของระบบงบประมาณ
ในทางวิชาการ 
   ๒๙)  ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย  และบนัทึกรายการบัญชีงบประมาณของ
หนวยงานในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 



 ๔๓๗ 

   ๓๐)  ดําเนินการตรวจเอกสารการเบิกจายเงนิหมวดคาตอบแทน คาใชสอย สาธารณปูโภค 
วัสดุ ครภุณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง อุดหนนุรายจายอื่น ๆ  งบกลาง  คมุงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร  และเก็บรักษา
สมุดคูมือเบกิเงินกับกรมบัญชีกลาง 
   ๓๑)  ดําเนินการจัดหาฎกีาขอเบกิเงินกับกระทรวงการคลัง  ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจาย  
ลงทะเบียนคุมเงินยืม  จดัทําบัญชีแสดงการจายเงินประจาํวัน  จดัทํารายงานเงินคงเหลือ ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือน 
   ๓๒)  ดําเนินการวางฎีกาเบิกเงนิที่กรมบัญชีกลาง  และรับสําเนาฎกีาคืนจากกรมบัญชีกลาง  
แลวแจกจายใหหนวยตาง ๆ 
   ๓๓)  ดําเนินการคุมงบประมาณรายจายของหนวยงานในสวนกลางที่ขอเบิกเงินกับ
กรมบัญชีกลาง                                                                                                 
   ๓๔)  ดําเนินการเสนอขอสั่งจายตามหลักฐานขอเบิก หรือตามใบเบิกเงินเพื่อจายของ
หนวยงานยอย  ตรวจหลักฐานการจายเงินที่ผูยืมนําสงใชเงินยืม  โอนลางใบเบิกเงนิเพื่อจายในราชการของ
หนวยงานยอย 
   ๓๕)  ดําเนินการเสนอนําเงินเหลือจาย (ถามี) สงคืนคลัง  หรือโอนเปนเงินรายได
แผนดิน แลวแตกรณ ี
   ๓๖)  ดําเนินการรับ – จายเงิน เบิกจายเงินเดือน เงินคาใชสอย เงินคาวัสดุ เงินรางวัล 
และเงินอ่ืน ๆ  รวมทั้งควบคุมการลงบัญชี ควบคุมและเก็บรักษาเงินตาง ๆ 
   ๓๗)  ดําเนินการพิจารณาเรื่องการขอเบิกเงินคาเชาบาน และเงนิกูตาง ๆ  รวมถึง 
เงินคาเลาเรียนบุตรขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  และทําบัญชีคุม
เปนรายบุคคล 
   ๓๘)  ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบเรื่องราวใหแกทายาทของขาราชการตํารวจ 
ผูถึงแกกรรม 
   ๓๙)  ดําเนินการตรวจสอบทําสมุดสะสม และควบคุมเงินไดสุทธิเพื่อหักเงนิภาษีรายได 
   ๔๐)  ดําเนินการตรวจสอบใบสําคัญสงเงินทุกประเภท  เชน  รายงานการเดนิทาง  
ใบสําคัญการจายเงิน  หลักฐานคูจาย ฯลฯ 
   ๔๑)  ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเดือนสงคืนสํานักงานงบประมาณและ
การเงิน  สํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๔๒)  ดําเนินการจัดทําใบสําคัญรับเงนิตาง ๆ  ทาํใบยืน่จายเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
   ๔๓)  ดําเนินการจัดทําบัญชีคุมเงินและทําสมุดทะเบียนตรวจจายเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจสังกัดสาํนักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๔๔)  ดําเนินการจัดทําสถิติเกี่ยวกบัการเงินทุกประเภท  เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารงานของสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ 



 ๔๓๘ 

   ๔๕)  ดําเนินการเก็บเงินตาง ๆ  เชน  เงินคาหนังสือพิมพตํารวจ  เงินสโมสรตํารวจ  
เงินอุดหนุนตํารวจ  เงินสหกรณตํารวจ  เงนิฌาปนกจิศพตํารวจ  เงินกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ ฯลฯ 
และนําสงหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๔๖)  ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการบัญชีเงินงบประมาณของ
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจที่เบิกจาย 
   ๔๗)  ดําเนินการปดบัญชีประจําเดอืนเพื่อเก็บยอดเงินตามบัญชแียกประเภท  และจัดทํา
รายงานฐานะการเงินเพื่อตรวจสอบ 
   ๔๘)  ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการรับและการนําสงเงินรายไดแผนดิน  และขอเบิก
ถอนเงินรายไดแผนดนิ  พรอมทั้งจัดทํารายงานยอดเงินรายไดแผนดินประจําเดือนสงงานจัดทํางบประมาณ 
   ๔๙)  ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของขาราชการตํารวจในทางแพง 
ที่เกี่ยวกับการเงิน 
   ๕๐)  ตรวจสอบเอกสารการรับ – จาย  การนําฝาก  การนําสง  และการเบกิเงนิ 
นอกงบประมาณของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๕๑)  ดําเนินการจัดทําบันทกึรายการทะเบยีนเงนินอกงบประมาณ  ทะเบยีนคุมลูกหนี้            
คุมหักลางเงินยืมและเงนิเบกิ  ตรวจสอบลูกหนี้คางยืมและหนี้สินของขาราชการตํารวจและลกูจาง  และ
ดําเนินการทวงหนี้เงินยืม 
   ๕๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๕๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)   ฝายกฎหมายและวินัย  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบังานคดแีละวนิัย  การรับ 
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวนิัย  การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ
ขอพิจารณาเกีย่วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และสํานวนคดีที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย 
   ๒)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา 
ในสวนทีเ่กีย่วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ 
ในความรับผิดชอบของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจวากระทําผิดวนิัย  ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือ
รองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด หรือหนวยงานอืน่ที่สงมา  แลวดาํเนินการ
ไปตามกฎ ระเบียบที่เกีย่วของ 
   ๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนขอเท็จจริง  และพิจารณามีความเห็นเสนอตอ                
ผูบัญชาการสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
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   ๔)  ดําเนินการพิจารณาตรวจสํานวนการสอบสวนคดีวนิัยขาราชการตํารวจและลูกจาง
และมีความเหน็เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
   ๕)  ดําเนินการพิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจและหรือ
ผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย 
   ๖)  ดําเนินการตรวจและพิจารณา รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงใน
สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย  รวมทั้งมีความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อส่ังการและหรือลงโทษตามความเหมาะสม 
   ๗)  ดําเนินการตรวจและพิจารณามีความเหน็เสนอผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรองทุกข 
หรือการอุทธรณคําสั่งตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวเนื่อง 
   ๘)  ดําเนินการพิจารณาเกีย่วกับขาราชการตาํรวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎ ขอบังคับ และคําส่ังที่เกี่ยวของกับการดําเนนิการทางวนิัย 
   ๙)  ดําเนินการรายงานเกีย่วกับการตองหาคดีของขาราชการตํารวจทั้งในและนอก
ประจําการ  รวมท้ังขาราชการอื่นนอกสังกัดดวย 
   ๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการพักราชการ  หรือการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา 
   ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอแตงตั้งพนักงานอยัการเปนทนายแกตาง  กรณขีาราชการ
ตํารวจในสังกดัถูกฟองดําเนนิคดีเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที ่
   ๑๒)  กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ คําส่ัง ระเบียบ รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสม 
ในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ  
เพื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม 
   ๑๓)  ดําเนินการรวบรวมขอมูลการลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจ  เพื่อ
ผูบังคับบัญชาใชประกอบการพิจารณาในเรื่องการแตงตัง้โยกยายและการขอบําเหนจ็ความชอบประจําป 
   ๑๔)  ดําเนินการติดตามผลทางคดีและทางวนิัย  ตลอดจนคําพพิากษาชั้นศาลที่เกี่ยวของ
กับขาราชการตํารวจในสังกดัเพื่อรายงานสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งแจงการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของขาราชการตํารวจที่เกดิจากการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๕)  ประสานงานและใหขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางวนิัยกับหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของ 
   ๑๖)  ดําเนินการพิจารณากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ัง และแจงความตาง ๆ  
ในสวนทีไ่มเกีย่วกับคดีเพื่อเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  เพื่อใหมีการยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง   
หรือเพิ่มเติมเนื้อหา ขอความ หรือรายละเอียดใหเหมาะสมแกกาลสมัย สภาวะทางสังคม และความกาวหนา
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ทางวิชาการ  รวมทั้งใหมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางแทจริง  สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจดําเนนิการดังกลาวดวย 
   ๑๗)  ดําเนินการคนควา วิเคราะห วิจัยวิชาการตํารวจ  เพื่อนําเสนอแนวทางการกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตํารวจ  รวบรวมสถิติขอมูลปญหากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง 
หลักการ ทฤษฎี ขอบขาย และแนวคิดเกี่ยวกับวิชาการตํารวจ  เพื่อประกอบการศึกษาคนควา วเิคราะห วิจยั
วิชาการตํารวจ 
   ๑๘)  ดําเนินการตรวจพจิารณารางกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ ขอตกลงหรือสัญญา   
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่  ตลอดจนวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายทีห่นวยงานตาง ๆ เสนอมา 
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการวินจิฉัยใหความเห็น ตีความเกีย่วกบัสัญญา ขอตกลง             
รางเงื่อนไข ใบแจงความสอบราคา หรือประกวดราคา  และเสนอวิธีปฏิบัติใหถูกตองในสัญญาที่มีปญหา 
ที่หารือมา 
   ๒๐)  เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา พจิารณา วนิิจฉยั ตีความกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ขอบังคับ และคําส่ังของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๒๑)  เปนที่ปรึกษาของผูบังคับบัญชา  และตอบขอหารือเกี่ยวกบัปญหาดานกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในสวนที่ไมเกี่ยวกบัคดี  และพจิารณาขอหารือหรือปญหาดังกลาว  ซ่ึงหนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานพิสูจนหลักฐานตํารวจเสนอหารือมายงัสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจดวย 
   ๒๒)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)   ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  และรวบรวมสถิติการทํางานของฝาย 
   ๒)  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดวยระบบคอมพิวเตอร  เพือ่ใช
สนับสนุนการจัดการดานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  โดยรวบรวมขอมูลที่มีอยูมาใชในการประมวลผล  
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจาหนาที่
ตํารวจ  และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสวนราชการตาง ๆ ที่สอบถามขอมูล  ทั้งนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วของ 
   ๓)  วางระเบยีบ ขอบังคับเกี่ยวกบัการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการแกไข
ขอมูล ทั้งทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร 
   ๔)  ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่จดัสงขอมูลทั้งหมด
ทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบที่กําหนด 
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   ๕)  รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล  โดยกาํหนดระเบยีบ ขอบังคับ  การกําหนด
รหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ทัง้ภายในศูนยและลูกขาย
ของสถานีเครือขาย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกีย่วกับการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด 
   ๖)  ดําเนินการสราง ควบคุม ดูแล รักษา พัฒนา และศึกษาวิเคราะหระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเสนอแนวความคิดในการพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๗)  ดําเนินการสรางเวบ็ไซตและพัฒนาระบบเพื่อเผยแพรการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมืออ่ืน ๆ  ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาระบบ  ตลอดจน 
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานแจงขอมูลขาวสาร  รวมถึงการใหคําแนะนาํในการปฏิบัตขิองหนวยงานในสังกัด 
   ๘)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  และบํารุงรักษาระบบที่ม ี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว 
   ๙)  ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพฒันาระบบ  ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟตแวรทีใ่ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๑๐)  ประสานงานกับฝายอํานวยการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมรีะบบฐานขอมูล  การพัฒนาและการบํารุงรักษาฐานขอมลูใหมี
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  รวมทั้งการสํารวจขอมูลทางสถิติอ่ืน ๆ จากหนวยงานในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ
เพื่อใหเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน 
   ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 



 ๔๔๒ 

 (ข)   กองพิสูจนหลักฐานกลาง  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้   
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานคดีและวินยั 
           ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
          ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
           ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)   กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่ 
เกิดเหตุในคดตีาง ๆ  งานถายภาพเพื่อสนบัสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจงเหตุ  และ 
งานบันทึกประจําวนัของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจสถานที่เกิดเหตใุนคดตีาง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง 
ในที่เกดิเหตุ  เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๓)  ตรวจรองรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง  เพื่อประโยชนในการสืบสวน
สอบสวน 
   ๔)  ถายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 



 ๔๔๓ 

   ๕)  ถายภาพพยานหลักฐานของกลาง รองรอยตาง ๆ  เพื่อเปรียบเทียบในการตรวจ
พิสูจนของผูชํานาญการ  รวมทั้งงานพิมพภาพ งานลางภาพ และอัดรูปตาง ๆ ดังกลาว 
   ๖)  ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
   ๗)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  สงของกลางใหพนักงาน
สอบสวน   และเก็บรักษาสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   กลุมงานตรวจเอกสาร   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบังานตรวจพิสูจนประเภท
เอกสาร วัตถุ รองรอย และเงนิตราปลอมแปลง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจพิสูจนลายมือเขียน ลายมือช่ือในเอกสารของกลาง  เปรียบเทียบกบัตัวอยาง
ลายมือเขียน ลายมือช่ือตัวอยางวาเปนลายมอืของบุคคลคนเดียวกนัหรือไม 
   ๓)  ตรวจพิสูจนตวัอักษรพิมพดดีในเอกสารของกลาง  เปรียบเทียบกับตัวอักษร
พิมพดีดทีพ่ิมพจากเครื่องพมิพดีดของกลางวาพิมพมาจากเครื่องพิมพดีดเครื่องเดยีวกันหรือไม 
   ๔)  ตรวจพิสูจนตวัอักษรพิมพดดีในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพขึ้น 
ในคราวเดียวกนัหรือพิมพคนละครั้ง 
   ๕)  ตรวจพิสูจนเอกสารเพื่อหารองรอยของการแกไข ขูดลบ ลบลางดวยน้ํายาเคม ี
   ๖)  ตรวจพิสูจนขอความเดิมจากเอกสารที่มีการแกไขตอเตมิ ลบลางดวยน้ํายาเคมี  
ตรวจเสนหมึกที่เขียนตัดกันวาเสนใดเขยีนกอนหรือหลัง 
   ๗)  ตรวจพิสูจนขอความที่เกิดจากรอยกดบนแผนกระดาษที่รองการเขียน 
   ๘)  ตรวจพิสูจนขอความในเอกสารที่ถูกไฟไหม  ซ่ึงอยูในลักษณะเกรียมดาํแตยงัไมแตก
ชํารุด 
   ๙)  ตรวจเปรียบเทยีบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร 
   ๑๐)  ตรวจพิสูจนรองรอยตาง ๆ บนเอกสาร และวัตถุพยานอื่น ๆ เชน รอยฉีกขาด  
รอยตัด รอยกด รอยประทับตราตาง ๆ 
   ๑๑)  ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ เชน 
หนังสือเดินทาง ประกาศนยีบัตร หรือบัตรสําคัญประจําตัว 
   ๑๒)  ตรวจรอยตราบนไมของกลางในที่เกดิเหต ุ
   ๑๓)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง  
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 ๔๔๔ 

  (๔)   กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานตรวจขีปนวิธี  การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปน  ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปน  และรองรอยบนวัตถุ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน 
   ๓)  ตรวจหาเขมาปนที่มือศพ และบนสวนตาง ๆ ของรางกายผูตองสงสัย 
   ๔)  ตรวจวเิคราะหเนื้อโลหะของกระสุนปน 
   ๕)  ตรวจหาวิถีกระสุนปน อํานาจการทะลุทะลวงของกระสุนปน ระยะยิง 
บนสิ่งของ  และตรวจหารองรอยกระสุนปนที่ปรากฏบนวัตถุวาเปนรอยกระสุนปนหรือไม 
   ๖)  ตรวจหาเขมาดินปนภายในลํากลองปน เส้ือผา และวัตถุพยานอื่น ๆ 
   ๗)  ตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนวาใชยิงมาจากอาวุธปน 
ที่ตองสงสัยหรือไม 
   ๘)  ตรวจพิสูจนอาวุธปน ช้ินสวนของอาวุธปน เครื่องกระสนุปน วาเปนอาวุธปน 
และเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายเกี่ยวกบัอาวุธปนหรอืไม  เปนอาวธุปนและเครื่องกระสุนปนตามแบบที่ 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตใหหรือไม 
   ๙)  ตรวจพิสูจนชนิด ขนาดของอาวุธปน ช้ินสวนของอาวุธปน และเครือ่งกระสุนปน 
   ๑๐)  ตรวจสภาพของอาวุธปนและเครื่องกระสนุปน รอยขูดลบแกไข  เครื่องหมาย
ทะเบียน  และเลขหมายประจําปน 
   ๑๑)  ตรวจเปรียบเทยีบรองรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเล่ือย รอยฟน 
และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ  ซ่ึงเกดิจากเครื่องมอืเครื่องใชกับรอยที่ทําขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใชที่ตองสงสัย  เพื่อ
เปนการยนืยนัวาเปนรองรอยท่ีเกิดจากเครือ่งมือเครื่องใชอันเดียวกนัหรือไม 
   ๑๒)  ตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ดวยระบบอัตโนมัติ  และจัดทํา
ฐานขอมูลเก็บไวในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมตัิ 
   ๑๓)  ควบคมุ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตร 
ใหสามารถใชงานไดภายใตมาตรฐานของผูผลิตเครื่องมือแตละชนิด 
   ๑๔)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน  รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง  
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซ่ึงเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางเคมีและฟสิกส  เชน 
สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอรไฟฟา อุปกรณไฟฟา 



 ๔๔๕ 

กระจก ดิน หนิ ทราย เสนใย  จับเท็จ  รองรอยการเฉี่ยวชน  สี  การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่องใชหลักวิชาทางเคมี 
และฟสิกส 
   ๓)  ตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขหมายเลขประจํารถ  และทรัพยสินที่ทําดวยโลหะ 
   ๔)  ตรวจพิสูจนชนิดและคณุภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
   ๕)  ตรวจพิสูจนวตัถุของกลางปลอมปน เชน ทอง เงิน นาก และอัญมณีตาง ๆ 
   ๖)  ตรวจพิสูจนของเหลวปลอมปน เชน น้ํามนัปลอมปน 
   ๗)  ตรวจพิสูจนสารเคมี 
   ๘)  ตรวจพิสูจนสี 
   ๙)  ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางเคม ี เชน  คราบน้ํามันเชื้อเพลิง  สารเคมี
ไวไฟ 
   ๑๐)  ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางฟสิกส  เชน  สายไฟฟา ฟวส เตารีด  
พัดลม และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 
   ๑๑)  ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแกไขมิเตอรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา 
   ๑๒)  ตรวจพิสูจนบคุคลดวยเครื่องจับเท็จ 
   ๑๓)  ตรวจวเิคราะห ทดสอบ วัสดแุละเสนใย 
   ๑๔)  ตรวจเปรียบเทยีบของกลางตาง ๆ เชน สี กระจก ดนิ หนิ ทราย เสนใย ฯลฯ 
   ๑๕)  ตรวจเปรียบเทยีบรองรอยการเฉี่ยวชน 
   ๑๖)  ตรวจพิสูจนของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟสิกส 
   ๑๗)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง  
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๑๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)   กลุมงานตรวจยาเสพติด  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกบัยาเสพติด แหลงผลิตยาเสพติด และยาพษิ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิดานคุณภาพ 
วิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวกับยาเสพติด  และจดัทําฐานขอมูลเก็บไวในเครื่องระบบ
อัตโนมัติ 
   ๓)  รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนสงเก็บรักษาทีก่ระทรวง
สาธารณสุข 



 ๔๔๖ 

   ๔)  ตรวจพิสูจนยาพิษหรือสารพษิจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวตัถุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในคดีประทษุรายตอชีวิตและรางกายมนุษย 
   ๕)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน  รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง 
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)   กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทาแฝง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจลายนิว้มอืแฝงโดยใชวธีิการทางวิทยาศาสตร 
   ๓)  ตรวจพิสูจนจดุลักษณะสําคญัของลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง 
   ๔)  ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามอื และฝาเทาแฝง กับลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยาง เพื่อยนืยันตวับุคคล 
   ๕)  ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามอื และฝาเทาปญหากับลายนิว้มือ  ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยางในคดแีพงและคดีอาญา 
   ๖)  ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพนิ้วมือกับฐานขอมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ 
   ๗)  รวบรวมจดัทําสารบบลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง 
   ๘)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง 
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)   กลุมงานตรวจชีววิทยาและดเีอ็นเอ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซ่ึงเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางชีววิทยา  เชน 
โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เสนผม เสนขน การตรวจเปรยีบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ที่ตองใชหลักวิชาทาง
ชีววิทยา          
   ๓)  ตรวจพิสูจนคราบโลหิตมนุษย 
   ๔)  ตรวจพิสูจนคราบอสุจิ 
   ๕)  ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) 
   ๖)  ตรวจเปรียบเทยีบเสนผม เสนขนมนุษย 
   ๗)  ตรวจเปรียบเทยีบสารพันธุกรรม (DNA) 
   ๘)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง 
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 



 ๔๔๗ 

   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙)   กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  โดยปฏิบัตหินาที่   
ดังนี ้
   ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
   ๒)  ตรวจพิสูจนขอมูลดิจิตอลที่บันทึกในหนวยบันทึกขอมูลหรือหนวยความจํา
คอมพิวเตอร 
   ๓)  ตรวจพิสูจนคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
   ๔)  ตรวจพิสูจนการตัดตอส่ือบันทึกเสียงและวีดิทัศน 
   ๕)  ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรองรอยบนแผนซดีี 
   ๖)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษาของกลาง 
และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๑๐)   กลุมงานผูเชี่ยวชาญ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกบัการตรวจพิสูจน
หลักฐาน  และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลาง 
   ๒)  ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกบังานการตรวจพิสูจนหลักฐาน  และ 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุของกองพิสูจนหลักฐานกลาง 
   ๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 (ค)   กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ประกอบดวย 
  (๑)   ฝายอํานวยการ  มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
           ๓)  งานคดีและวินยั 
           ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
           ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 



 ๔๔๘ 

           ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 

   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)   ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึก 
ตรวจสอบ  จัดเก็บขอมูลหมายจับ  แผนประทุษกรรม  ทรัพยหาย  รถหาย  คนหาย  พลัดหลง  คนตาย 
ไมทราบชื่อ บุคคลพนโทษ ที่สงมาจากหนวยงานในสังกดัสํานกังานตาํรวจแหงชาติ  ยกเวนตาํรวจภธูรภาค ๑ – ๙  
และศูนยปฏิบตัิการตาํรวจจังหวดัชายแดนภาคใต  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร ๑ 
   ๒)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลหมายจับและตําหนิรูปพรรณผูกระทํา
ความผิด  ออกประกาศและถอนประกาศสบืจับบุคคล 
   ๓)  ตรวจสอบ คนหาขอมูลหมายจับ  สนับสนนุการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ 
   ๔)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลประวัติแผนประทุษกรรม และแยกประเภทวิธีการ
กระทําผิดของคนราย 
   ๕)  จัดเก็บและแยกประเภทตําหนิรูปพรรณคนราย 
   ๖)  วิเคราะหและตรวจสอบขอมลูแผนประทษุกรรมและตําหนิรูปพรรณของคนราย 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๗)  จัดทําแผนประทุษกรรมนอกที่ตั้งเปนกรณีพิเศษ 
   ๘)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลรูปพรรณทรัพยที่ถูกประทุษราย  
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพยที่ถูกประทุษราย 
   ๙)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลรูปพรรณทรัพยหายที่ไมเกี่ยวกับคดี  
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพยหายที่ไมเกี่ยวกับคด ี
   ๑๐)  บันทึก ตรวจสอบ จดัเก็บ และวเิคราะหขอมูลยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม  
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหายานพาหนะที่ถูกโจรกรรม 
   ๑๑)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลคนหาย พลัดหลง คนตายไมทราบชื่อ   
ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาคนหาย พลัดหลง และคนตายไมทราบชื่อ 



 ๔๔๙ 

   ๑๒)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลประวัติและตําหนิรูปพรรณบุคคลพนโทษ 
   ๑๓)  จัดทําประวัตแิละตําหนิรูปพรรณบุคคลพนโทษ  สงสถานตีํารวจที่บุคคลพนโทษ        
จะเขาไปมภีูมลํิาเนาหรือถ่ินที่อยูเมื่อพนโทษจากเรือนจาํหรือทัณฑสถาน 
   ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสเก็ตซ 
และประกอบภาพใบหนาคนรายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล และ
หนวยงานอืน่ ๆ ที่รองขอ  งานถายภาพผูตองหาและจัดทําสารบบภาพถายผูตองหา  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร ๒ 
   ๒)  งานถายภาพ รวบรวม จดัทํา และจัดเก็บสารบบภาพถายผูตองหาและภาพถาย
บุคคลพนโทษ โดยแยกประเภทความผิด อายุ และเพศ 
   ๓)  งานการสเก็ตซและประกอบภาพใบหนาคนรายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล หนวยงานอืน่ในสวนกลาง และในสวนภูมิภาคเฉพาะจังหวดัเขตปรมิณฑล  
ทั้งในและนอกสถานที่ 
   ๔)  งานจัดใหผูเสยีหายหรือพยานดูสารบบภาพถาย 
   ๕)  งานถายภาพผูตองหาที่บันทกึประวัตแิผนประทุษกรรม 
   ๖)  งานพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลภาพใบหนาคนรายดวยระบบคอมพวิเตอร  
รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลภาพใบหนาคนราย 
   ๗)  งานใหคําแนะนํา ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการสเก็ตซและ 
ประกอบภาพใบหนาคนรายดวยระบบคอมพิวเตอร 
   ๘)  งานเปรียบเทยีบภาพถายใบหนาบุคคล 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)   ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ตรวจสอบประวัตกิารกระทาํความผิดดวยระบบชื่อ ช่ือสกุล  รวมทั้งการบันทึกผลคดี  การพิจารณาคัดแยก 
ผลคดีที่อยูในขายตองทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือและบญัชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานขอมลูประวัติ
อาชญากร  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร  ๓ 
   ๒)  บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บผลคดี 
   ๓)  พิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยูในขายตองทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือและบญัชีประวัติ   
ออกจากสารบบหรือฐานขอมูลประวัติอาชญากร  สงใหผูมีหนาที่พิจารณา 
   ๔)  ตรวจสอบ รับรองผล และแจงผลการตรวจสอบประวัตกิารกระทําความผิด 
ดวยระบบชื่อ – ช่ือสกุล  
 



 ๔๕๐ 

   ๕)  จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัต ิ
   ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)   ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร  ๔  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการดาํเนินการ
เกี่ยวกับลายพมิพนิ้วมือผูตองหา  และศพทีต่ายโดยผิดธรรมชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร  ๔ 
   ๒)  รับแผนพิมพลายนิ้วมือผูตองหา และศพทีต่ายโดยผิดธรรมชาติ 
   ๓)  ตรวจคัดคณุภาพของลายพิมพนิ้วมือ และความครบถวนของขอมูล 
   ๔)  แจงผลการตรวจสอบประวตัิลายพิมพนิว้มือ 
   ๕)  พิมพลายนิว้มอืผูตองหาหรือศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ กรณีพิเศษนอกสถานที่ 
   ๖)  จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัต ิ
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร  ๕  มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการดาํเนนิการเกีย่วกับ   
ลายพิมพนิว้มอืผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง ผูขออนุญาต ผูสมัครเขารับราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ  โดย
ปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร  ๕ 
   ๒)  รับแผนพิมพลายนิ้วมือผูถูกคมุประพฤติ ผูตองขัง ผูขออนุญาต ผูสมัครเขารับ
ราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ 
   ๓)  ตรวจคัดคณุภาพของลายพิมพนิ้วมือ และความครบถวนของขอมูล 
   ๔)  แจงผลการตรวจสอบประวตัิลายพิมพนิว้มือ 
   ๕)  พิมพลายนิว้มอืบุคคลกรณีพิเศษ 
   ๖)  จัดทําสถิติการตรวจสอบประวัต ิ
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)   ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและ
รับรองรายการประวตัิการกระทําความผิด  จัดเก็บสารบบแผนพิมพลายนิ้วมือและแฟมประวัติการกระทํา
ความผิด  คัดแยกแผนพิมพลายนิ้วมือที่อยูในขายตองทําลายออกจากสารบบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร  ๖ 
   ๒)  บันทึกผลการตรวจสอบประวัติ  จัดเก็บแผนพิมพลายนิว้มือ  และจัดทาํแฟม
ประวัติการกระทําความผิด 
   ๓)  ปรับปรุงแฟมประวัติการกระทําความผิดใหเปนปจจุบัน และบันทึกขอมูล 
เขาสูระบบ 
   ๔)  คัดแยกแผนพมิพลายนิ้วมือที่อยูในขายตองทําลายใหผูมหีนาที่ดําเนินการ 
 



 ๔๕๑ 

   ๕)  จัดทําและรับรองรายการประวัตกิารกระทาํความผิดของผูตองหา และศพที่ตาย 
โดยผิดธรรมชาติ 
   ๖)  จัดทําและรับรองรายการประวัตกิารกระทาํความผิดของผูถูกคุมประพฤติ ผูตองขัง 
   ๗)  จัดทําและรับรองรายการประวัตกิารกระทาํความผิดของผูขออนุญาต ผูสมัคร 
เขารับราชการ และผูสมัครงานอื่น ๆ 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)   ฝายทะเบียนประวัติอาชญากร  ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
และเปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือดวยระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ  บริหารจัดการฐานขอมูล      
ลายพิมพนิว้มอื  ควบคุมดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ   
โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝายทะเบยีนประวัติอาชญากร  ๗ 
   ๒)  คัดแยกและบนัทึกขอมูลประวัตแิละตําหนิรูปพรรณจากแผนพิมพลายนิ้วมือ 
เขาสูระบบตรวจสอบลายพมิพนิ้วมืออัตโนมัติ 
   ๓)  ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของจุดลักษณะสําคัญพิเศษของลายเสน 
(MINUTIAE) 
   ๔)  ตรวจเปรียบเทยีบยืนยันผลการตรวจสอบลายพิมพนิว้มือของระบบตรวจสอบ 
ลายพิมพนิว้มอือัตโนมัติ 
   ๕)  ตรวจเปรียบเทยีบลายพิมพนิว้มือ ๑๐ นิว้ เพื่อยืนยันและพิสูจนตัวบุคคล  และ 
ออกรายงานรบัรอง 
   ๖)  วิเคราะห ออกแบบระบบและบริหารจัดการฐานขอมูลลายพิมพนิว้มือ 
   ๗)  จัดทําขอมูลสํารอง และบํารุงรักษาสื่อขอมูลสํารอง 
   ๘)  ควบคุม ดูแลการทํางานและการบํารุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพนิว้มือ
อัตโนมัติ 
   ๙)  บริหารและจัดตารางเวลาการรับ – สงงานผานเครือขายส่ือสารขอมูลระหวาง
สวนกลางและสวนภูมภิาค 
   ๑๐)  ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพระบบเครือขายส่ือสารขอมูลระหวาง
สวนกลางและสวนภูมภิาค 
   ๑๑)  กําหนดกรอบสิทธิการใชงานและชั้นการเขาถึงขอมูลในระบบตรวจสอบ 
ลายพิมพนิว้มอือัตโนมัติ 
   ๑๒)  กําหนดและควบคุมดูแลรหัสผานการใชงานของระบบตรวจสอบลายพิมพ 
นิ้วมืออัตโนมตัิ 
 



 ๔๕๒ 

   ๑๓)  ศึกษา พัฒนา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพระบบตรวจสอบลายพิมพนิว้มืออัตโนมัติ 
   ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙)   กลุมงานผูเชี่ยวชาญ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการศึกษา คนควา พัฒนา 
วิเคราะห และออกแบบเกีย่วกับชุดคําส่ังระบบงานคอมพิวเตอร  และใหคําแนะนํา ปรึกษาตอบขอหารือ    
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ศึกษา วเิคราะห ออกแบบระบบและจัดทําโปรแกรมคําส่ังประมวลผลชุดคําส่ัง
ระบบ ชุดคําส่ังประยุกต  พฒันาและปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ อันเกิดจากการประมวลผลดวยโปรแกรม 
   ๒)  บํารุงรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใชงานเฉพาะ โปรแกรม
อรรถประโยชนเฉพาะ โปรแกรมเครือขายส่ือสาร และโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ใหเปนปจจุบนัและ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๓)  ปรับปรุงแกไขระบบงานใหเหมาะสมกับการใชงาน  และเพิ่มเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเพื่อนํามาพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
   ๔)  บริหารจัดการขอมูลประวัตอิาชญากร 
   ๕)  ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมใหความรูทางดานคอมพิวเตอร  ตลอดจนให 
คําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
   ๖)  การจัดทําคูมืออธิบายการใชคําส่ังตาง ๆ ในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและชุดคําส่ัง
ส่ือสาร 
   ๗)  กําหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร 
   ๘)  จัดทําขอมูลสํารอง และบํารุงรักษาสื่อขอมูลสํารอง 
   ๙)  ควบคุม ดูแลการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
   ๑๐)  กําหนดกรอบสิทธิการใชงานและชั้นการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลประวัต ิ
อาชญากร 
   ๑๑)  กําหนดและควบคุมดูแลรหัสผานการใชงานของระบบฐานขอมูลประวัติอาชญากร 
   ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ง) – (ฐ)   ศูนยพิสูจนหลักฐาน  ๑ – ๑๐  แตละหนวยงาน  ประกอบดวย 
   (๑)   ฝายอาํนวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
            ๓)  งานคดีและวินยั 
            ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
            ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
            ๖)  งานงบประมาณ 



 ๔๕๓ 

            ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
            ๘)  งานสวัสดิการ 
            ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
            ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
            ๑๒) งานศึกษาอบรม 
    ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
    ๑๔)  ดําเนินการงานทะเบยีนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพ
คนราย  การสเก็ตซและประกอบภาพใบหนาคนราย บุคคลพนโทษ หมายจับ ทรัพยหาย คนหาย พลัดหลง  
งานตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ 
    ๑๕)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
     ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๒)   กลุมงานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
สถานที่เกิดเหตุในคดีตาง ๆ  งานถายภาพ  เพือ่สนับสนนุพนักงานสอบสวนในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบของ 
ศูนยพิสูจนหลักฐานแตละหนวยงาน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัตงิานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจงเหตุ 
และงานบันทกึประจําวันของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีตาง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง
ในที่เกิดเหตุ  เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ 
    ๓)  ตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน 
    ๔)  ตรวจรองรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง  เพื่อประโยชนในการ
สืบสวนสอบสวน 
    ๕)  ถายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 
    ๖)  ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปพยานหลักฐานของกลาง รองรอยตาง ๆ  
เพื่อเปรียบเทยีบในการตรวจพิสูจนของผูชํานาญการหรือผูตรวจพิสูจน 
    ๗)  ถายภาพ พิมพภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 



 ๔๕๔ 

    ๘)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สงของกลางให
พนกังานสอบสวน และเก็บรักษาสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
    ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
   (๓)  กลุมงานตรวจเอกสาร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่วกบังานตรวจพิสูจน
ประเภทเอกสาร วัตถุ รองรอย และเงนิตราปลอมแปลง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจพิสูจนลายมือเขียน ลายมือช่ือในเอกสารของกลาง  เปรียบเทยีบกับ
ตัวอยางลายมอืเขียน ลายมือช่ือตัวอยางวาเปนลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม 
    ๓)  ตรวจพิสูจนตวัอักษรพิมพดดีในเอกสารของกลาง  เปรียบเทียบกับตวัอักษร
พิมพดีดทีพ่ิมพจากเครื่องพมิพดีดของกลางวาพิมพมาจากเครื่องพิมพดีดเครื่องเดยีวกันหรือไม 
    ๔)  ตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีดในเอกสารของกลางแผนเดียวกันวาพิมพขึ้น
ในคราวเดียวกันหรือพิมพคนละครั้ง 
    ๕)  ตรวจพิสูจนเอกสารเพื่อหารองรอยของการแกไข ขดูลบ ลบลางดวยน้ํายาเคมี 
    ๖) ตรวจพิสูจนขอความเดิมจากเอกสารที่มกีารแกไขตอเติม ลบลางดวยน้าํยาเคมี  
ตรวจเสนหมกึที่เขียนตดักนัวาเสนใดเขยีนกอนหรือหลัง 
    ๗)  ตรวจพิสูจนขอความทีเ่กดิจากรอยกดบนแผนกระดาษที่รองการเขยีน 
    ๘)  ตรวจพิสูจนขอความในเอกสารที่ถูกไฟไหม  ซ่ึงอยูในลักษณะเกรียมดาํ 
แตยงัไมแตกชาํรุด 
    ๙)  ตรวจเปรียบเทยีบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร 
    ๑๐)  ตรวจพิสูจนรองรอยตาง ๆ บนเอกสาร  และวัตถุพยานอื่น ๆ  เชน  
รอยฉีกขาด รอยตัด รอยกด รอยประทับตราตาง ๆ 
    ๑๑)  ตรวจพิสูจนเหรียญกษาปณ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสําคัญ  เชน 
หนังสือเดินทาง ประกาศนยีบัตร หรือบัตรสําคัญประจําตัว 
    ๑๒)  ตรวจรอยตราบนไมของกลางในที่เกดิเหต ุ
    ๑๓)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา 
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
    ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)   กลุมงานตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจขีปนวิธี  การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปน  ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปน  และรองรอยบนวัตถุ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน 



 ๔๕๕ 

    ๓)  ตรวจหาเขมาปนที่มือศพ และบนสวนตาง ๆ ของรางกายผูตองสงสัย 
    ๔)  ตรวจวเิคราะหเนื้อโลหะของกระสุนปน 
    ๕)  ตรวจหาวิถีกระสุนปน อํานาจการทะลุทะลวงของกระสุนปน ระยะยิง 
บนสิ่งของ  และตรวจหารองรอยกระสุนปนที่ปรากฏบนวัตถุวาเปนรอยกระสุนปนหรือไม 
    ๖)  ตรวจหาเขมาดินปนภายในลํากลองปน เส้ือผา และวัตถุพยานอื่น ๆ 
    ๗)  ตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสนุปนและปลอกกระสุนปนวาใชยิงมาจาก 
อาวุธปนที่ตองสงสัยหรือไม 
    ๘)  ตรวจพิสูจนอาวุธปน ช้ินสวนของอาวุธปน เครื่องกระสนุปน วาเปน 
อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนตามกฎหมายเกีย่วกับอาวธุปนหรือไม  เปนอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน 
ตามแบบที่นายทะเบยีนออกใบอนุญาตใหหรือไม 
    ๙)  ตรวจพิสูจนชนิด ขนาดของอาวุธปน ช้ินสวนของอาวุธปน และ 
เครื่องกระสุนปน 
    ๑๐)  ตรวจสภาพของอาวุธปนและเครื่องกระสนุปน รอยขูดลบแกไข 
เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจําปน 
    ๑๑)  ตรวจเปรียบเทยีบรองรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเล่ือย  
รอยฟน และรอยอื่น ๆ บนวตัถุ  ซ่ึงเกิดจากเครื่องมือเครื่องใชกับรอยทีท่ําขึ้นจากเครือ่งมือเครื่องใชที่ตองสงสัย  
เพื่อเปนการยนืยันวาเปนรองรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใชอันเดยีวกันหรือไม 
    ๑๒)  ตรวจเปรียบเทยีบลูกกระสุนปน ปลอกกระสุนปน ดวยระบบอัตโนมัติ และ 
จัดทําฐานขอมลูเก็บไวในเครือ่งตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปนและปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติ 
    ๑๓)  ควบคุม ตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทาง
วิทยาศาสตรใหสามารถใชงานไดภายใตมาตรฐานของผูผลิตเครื่องมือแตละชนิด 
    ๑๔)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา 
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
    ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๕)   กลุมงานตรวจทางเคมี ฟสิกส  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ  ซ่ึงเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชาทางเคมแีละฟสิกส 
เชน สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก)  รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอรไฟฟา อุปกรณ
ไฟฟา กระจก ดิน หิน ทราย เสนใย  จับเท็จ  สี  การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานตาง ๆ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่องใชหลักวิชา 
ทางเคมีและฟสิกส 



 ๔๕๖ 

    ๓)  ตรวจพิสูจนการขูดลบแกไขหมายเลขประจํารถและทรัพยสินที่ทําดวย
โลหะ 
    ๔)  ตรวจพิสูจนชนิดและคณุภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
    ๕)  ตรวจพิสูจนวตัถุของกลางปลอมปน เชน ทอง เงิน นาก และอัญมณีตาง ๆ 
    ๖)  ตรวจพิสูจนของเหลวปลอมปน เชน น้ํามนัปลอมปน 
    ๗)  ตรวจพิสูจนสารเคมี 
    ๘)  ตรวจพิสูจนสี 
    ๙)  ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางเคม ี เชน  คราบน้ํามันเชื้อเพลิง 
สารเคมีไวไฟ 
    ๑๐)  ตรวจพิสูจนของกลางในคดีเพลิงไหมทางฟสิกส เชน สายไฟฟา ฟวส เตารีด 
พัดลม และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 
    ๑๑)  ตรวจพิสูจนการดัดแปลงแกไขมิเตอรไฟฟา และอุปกรณไฟฟา 
    ๑๒)  ตรวจพิสูจนบคุคลดวยเครื่องจับเท็จ 
    ๑๓)  ตรวจวเิคราะห ทดสอบ วัสดแุละเสนใย 
    ๑๔)  ตรวจเปรยีบเทยีบของกลางตาง ๆ  เชน สี กระจก ดนิ หิน ทราย เสนใย ฯลฯ 
    ๑๕)  ตรวจพิสูจนของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟสิกส 
    ๑๖)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน รับ – สงของกลาง เก็บรักษา 
ของกลาง และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
    ๑๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๖)   กลุมงานตรวจยาเสพติด  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกบัยาเสพติด  แหลงผลิตยาเสพติด และยาพิษ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกบัยาเสพติด  
ดานคุณภาพวิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่กีย่วกับยาเสพตดิ  และจดัทําฐานขอมูลเก็บไวในระบบ
เครื่องอัตโนมัติ 
    ๓)  รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจนสงเก็บรักษา 
ที่กระทรวงสาธารณสุข 
    ๔)  ตรวจพิสูจนยาพิษหรือสารพษิจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวัตถุอ่ืน  ๆ   
ที่เกี่ยวของในคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายมนษุย 
    ๕)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน  รับ – สงของกลาง  เกบ็รักษา 
ของกลาง  และสําเนารายงานการตรวจพสูิจน 
    ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๔๕๗ 

   (๗)   กลุมงานตรวจลายนิ้วมือแฝง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจนลายนิว้มือ ฝามือ ฝาเทาแฝง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจลายนิว้มอืแฝงโดยใชวธีิการทางวิทยาศาสตร 
    ๓)  ตรวจพิสูจนจดุลักษณะสําคญัของลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง 
    ๔)  ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามอื และฝาเทาแฝง กับลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทา
ตัวอยาง เพื่อยนืยันตวับุคคล 
    ๕)  ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ ฝามอื และฝาเทาปญหา กับลายนิว้มือ ฝามือ และ 
ฝาเทาตัวอยางในคดีแพงและคดีอาญา 
    ๖)  ตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพนิ้วมือกับฐานขอมูลลายนิ้วมือ
อัตโนมัติ 
    ๗)  รวบรวมจดัทําสารบบลายนิ้วมือ ฝามือ และฝาเทาแฝง 
    ๘)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน  รับ – สงของกลาง  เก็บรักษา 
ของกลาง  และสําเนารายงานการตรวจพสูิจน 
    ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๘)   กลุมงานตรวจชีววิทยาและดเีอ็นเอ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบั 
งานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ซ่ึงเปนงานตรวจพิสูจนที่ตองใชหลักวิชา 
ทางชีววิทยา  เชน โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เสนผม เสนขน การตรวจเปรียบเทยีบวัตถุพยานตาง ๆ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีตาง ๆ ทีต่องใชหลักวิชา 
ทางชีววิทยา 
    ๓)  ตรวจพิสูจนคราบโลหิตมนุษย 
    ๔)  ตรวจพิสูจนคราบอสุจิ 
    ๕)  ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม (DNA) 
    ๖)  ตรวจเปรียบเทยีบเสนผม เสนขนมนุษย 
    ๗)  ตรวจเปรียบเทยีบสารพันธุกรรม (DNA) 
    ๘)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน  รับ – สงของกลาง  เก็บรักษา 
ของกลาง  และสําเนารายงานการตรวจพสูิจน 
    ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๔๕๘ 

   (๙)   กลุมงานตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีเกีย่วกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจพิสูจนขอมูลดิจิตอลทีบ่ันทึกในหนวยบนัทึกขอมูลหรือหนวยความจํา
คอมพวิเตอร 
    ๓)  ตรวจพสูิจนคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
    ๔)  ตรวจพิสูจนการตัดตอส่ือบันทึกเสียงและวีดิทัศน 
    ๕)  ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบรองรอยบนแผนซดีี 
    ๖)  ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจพิสูจน  รับ – สงของกลาง  เกบ็รักษา 
ของกลาง  และสําเนารายงานการตรวจพิสูจน 
    ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๑๐)   กลุมงานผูเชี่ยวชาญ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกบัการตรวจพิสูจน
หลักฐาน  และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนยพิสูจนหลักฐานแตละหนวย 
    ๒)  ใหคําปรึกษา  แนะนํา ตอบขอหารือเกีย่วกบังานการตรวจพิสูจนหลักฐาน  
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนยพิสูจนหลักฐานแตละหนวย 
    ๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๑๑)   พิสูจนหลักฐานจังหวัด  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่ 
เกิดเหตุและถายภาพ  งานตรวจเปรียบเทียบรองรอยการเฉี่ยวชน  งานตรวจพิสูจนยาเสพติดและหลักฐานอืน่ ๆ  
และงานทะเบยีนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแตละจังหวัด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
    ๑)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน 
    ๒)  ตรวจสถานที่เกิดเหตแุละถายภาพในคดีตาง ๆ และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ  เพื่อสนับสนุนพนกังานสอบสวนในเขตพื้นทีรั่บผิดชอบ 
    ๓)  ตรวจเปรียบเทยีบรองรอยการเฉี่ยวชน 
    ๔)  ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานและของกลางในคดีทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิ  
ดานคณุภาพวิเคราะห ปริมาณวิเคราะห ตามกฎหมายทีเ่กีย่วกับยาเสพตดิ  และจดัทําฐานขอมูลเก็บไวในระบบ
เครื่องอัตโนมัติ  รวมทั้งตรวจพิสูจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
    ๕) ดําเนินการเกีย่วกับการทะเบยีนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม  
สมุดภาพคนราย บุคคลพนโทษ หมายจับ ทรัพยหาย คนหาย พลัดหลง  และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพนิว้มือ 
    ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๔๕๙ 

 (ฑ)   สถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
           ๓)  งานคดีและวินยั 
           ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
          ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)   ฝายฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานธุรการ   
งานวิชาการ  งานจัดฝกอบรม  งานบริการการศึกษา  งานทะเบยีนและวัดผล  และงานพัฒนาการศกึษา  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝาย 
   ๒)  ใหคําปรึกษา แนะนําในดานการศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา 
   ๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ อันเกี่ยวของกับงานวิทยาการ 
งานนิติวิทยาศาสตร และงานวิชาการอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน 
   ๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานภาควิชาการ การบริหารการศึกษา และดําเนินการจดัการ
ฝกอบรม  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนการศึกษาอบรมที่กําหนด 



 ๔๖๐ 

   ๕)  กําหนดระเบยีบ ขอบังคับสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
   ๖)  จัดทําปฏิทินการศึกษา จัดทําคูมือการศึกษา และระเบยีบการเรียนการสอน 
รวบรวมประวตัิครู อาจารย  เพื่อแจงหนวยที่เกี่ยวของทราบ  และดําเนนิการเกีย่วกับเครื่องหมายเชดิชูเกียรต ิ
   ๗)  จัดที่พักสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรม  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลระหวาง
ฝกอบรม 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการลา การออกใบรับรอง จัดทําใบรายงานการศึกษาและ
ใบรับรองคุณวุฒิ  การแจงผลการศึกษา  จดัทําวุฒิบัตรสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 
   ๙)  รวบรวมและจดัพิมพระเบยีบ ขอบังคับวาดวยการศกึษาพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ 
   ๑๐)  จัดทําตารางสอนและปฏิทินการศึกษา ตารางสอบ หองเรียน สถานที่ฝกอบรม 
   ๑๑)  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการศึกษาอบรมใหเหมาะสมทันสมัยในการ
พัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถของขาราชการตํารวจในงานวิทยาการและงานนิติวิทยาศาสตร 
ทุกระดับเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๑๒)  ดําเนินการจัดทําแผนงาน โครงการศึกษาอบรม และใหความรูเกีย่วกับการบริหาร
จัดการพิสูจนเอกลักษณบุคคล  กรณีประสบภัยพิบตัิ หรือสูญหาย ตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานวิชาการ การศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ   
อันเกี่ยวของกบังานวิทยาการ งานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ และงานวิชาการอื่น ๆ ที่สัมพันธกัน 
   ๑๔)  ตรวจสอบ กล่ันกรอง และพจิารณาการกําหนดตวับุคคลและจํานวนผูทรงคุณวุฒิ
ใหเหมาะสมทีจ่ะแตงตั้งเปนครู อาจารยสอนในวิชาตาง ๆ 
   ๑๕)  วางแผนเกี่ยวกบัการบริหารงานทางวิชาการของสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ  
ประสานงานการศึกษาและฝกอบรมกบัหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๑๖)  ดําเนินการจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรในการฝกอบรมกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  เพื่อสงเสริมใหเกิดการประสานงานรวมกันระหวางหนวย 
   ๑๗)  ดําเนินการรับผิดชอบออกแบบและจัดทําแบบทดสอบความรูของผูเขารับ 
การฝกอบรม  จัดทําและปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตํารา วิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ 
   ๑๘)  จัดแผนการศึกษาและหลักสูตรใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เหมาะสมสอดคลอง 
กับหลักสูตรและผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
   ๑๙)  สรางและเพิ่มพูนทรัพยากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารและดําเนนิงาน   
ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายและนโยบายทีว่างไว 
   ๒๐)  ติดตอประสานงานกับครู อาจารย และผูบรรยาย  เพื่อใหการเรียนการสอนและ 
การฝกอบรมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 



 ๔๖๑ 

   ๒๑)  กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเพยีงพอและเหมาะสม  
รวมทั้งจัดอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสม  ตลอดจนควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ
การศึกษาและเทคโนโลยีใหใชงานไดตลอดเวลา 
   ๒๒)  ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น  เพื่อความรวมมือ
เกี่ยวกับการผลิต การดําเนินการ และการใชโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ประกอบการศึกษา  หรือตามความตองการ
ของคณาจารยและผูเขารับการอบรม 
   ๒๓)  เตรยีมพิธีเปด – ปดการอบรมหลกัสูตรตาง ๆ เตรียมการศกึษา และดงูานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  จดัเตรยีมเอกสารที่จําเปนตองใชประกอบการเรียนการสอน 
   ๒๔)  ประสานงานและรวมมือกับงานวิชาการ  จดัผูควบคุมการสอบ  และอํานวยความ
สะดวกในการสอบ 
   ๒๕)  จัดทําแบบทดสอบความรูเพื่อวัดผลการศึกษาในทกุหลักสูตร  พัฒนาและจัดทํา
ธนาคารขอสอบ 
   ๒๖)  จัดทําทะเบียนทําเนียบผูเขารับการศึกษาอบรม  ตลอดจนขอมูลผลการประเมินผล
การศึกษาอบรม  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบศึกษา วเิคราะห วจิัย 
   ๒๗)  วัดผลการศึกษาตามหลักสูตร  กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการศึกษา  
เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบายการศึกษาฝกอบรมใหเหมาะสม 
   ๒๘)  ประสานงานกําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานและผูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
   ๒๙)  ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก ทั้งหนวยงานราชการและ
เอกชน  เพื่อประโยชนแกการศึกษาอบรม 
   ๓๐)  รวมมือกับกลุมงานผูเชี่ยวชาญในการวางระบบมาตรฐานงานตรวจพสูิจน
วิทยาการตํารวจทุกดาน  ใหทันสมัยตามมาตรฐานสากลและควบคุมใหเปนไปตามกําหนด 
   ๓๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   ฝายพฒันา  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจยั 
ของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  วางพื้นฐานเพื่อพฒันางานวจิัยนติิวิทยาศาสตร  การริเร่ิม จัดทํา และ
ดําเนินการโครงการวิจยังานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  รวมถึงการบริการขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา 
เพื่อการตรวจพิสูจน  งานหองสมุดทางคดี  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝาย 
   ๒)  สงเสริมใหเกดิการวจิัยและพัฒนางานวิทยาการและงานนิติวิทยาศาสตร ใหมี
ประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจนยืนยันการกระทําผิด หรือยืนยันตัวผูกระทําความผดิ หรือยืนยนับุคคลสูญหาย 



 ๔๖๒ 

   ๓)  พัฒนาระบบบริหารการวิจยังานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานพิสูจนหลักฐาน
ตํารวจ  วางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยและพัฒนาระบบการวิจัยงานนิติวิทยาศาสตรของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ 
   ๔)  ริเร่ิม จัดทํา และดําเนินโครงการวิจยังานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ ไดแก  
งานวิจยัอัคคีภยั  งานวิจัยจราจร  งานวิจยัทางชีวภาพ  งานวิจยัทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร  และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ  ใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเพิม่ขีดความสามารถงานนิติวิทยาศาสตรใหทนัสมัย 
ตามมาตรฐานสากล 
   ๕)  ดําเนินการวิเคราะห วจิัยเกี่ยวกับการศกึษาในสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  
เชน  การวเิคราะห วิจยัเกีย่วกับหลักสูตรหรือการเรียนการสอน  ใหคําปรึกษา แนะนาํ วิเคราะห วิจยั  
การปฏิบัติงานของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  ตลอดจนการวิจยัทางการศึกษารวมกับคณาจารย 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๖)  รวบรวมขอมลูรายงานการวเิคราะห วิจัย ที่อาจารยหรือบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น     
ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาทางวิชาการของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ  รวมทั้ง
เผยแพรผลงานการวิเคราะห วิจยันัน้ ๆ และขาวสารทางวิชาการแกหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๗)  เก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  รวมทั้งการรวบรวมและเก็บรักษา
เอกสาร ตํารา หรือวัสดุตาง ๆ ที่เปนแหลงวิทยาการที่สงเสริมการศึกษาคนควาวจิัย 
   ๘)  รวมกับกลุมงานผูเชี่ยวชาญในการวางแผน เสนอแนะ และดําเนินการพัฒนาระบบ
การศึกษาของสํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ  ซ่ึงไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง ระเบียบปฏิบัต ิ
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
   ๙)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการทางการศึกษารวมกับคณาจารยหรือ 
หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ  ในการพัฒนาหลกัสูตรวิธีการเรียนการสอนที่อยูในความรับผิดชอบของคณาจารย 
หรือหนวยงานอื่น ๆ 
   ๑๐)  ใหบริการขอมลูมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาเพื่อการตรวจพสูิจน 
   ๑๑)  นาํขอมูลที่เก็บรวบรวมไวในสารบบและขอมูล หรือภาพถายจากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจพิสูจนคดีตาง ๆ มาศึกษา วิเคราะห วจิัยเพื่อการพัฒนางานนิตวิิทยาศาสตร 
   ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)   ฝายปกครอง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา และให 
คําปรึกษา แนะนําแกผูเขารับการฝกอบรมทุกหลักสูตร ในสถาบันฝกอบรมและวจิัยการพสูิจนหลักฐานตํารวจ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของฝาย 
   ๒)  งานปกครองบังคับบัญชาผูเขารับการอบรม 



 ๔๖๓ 

   ๓)  ดูแลผูเขารับการอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบ วนิัย คําส่ัง ตลอดจน
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันฝกอบรมและวิจัยการพิสูจนหลักฐานตํารวจ ใหเปนผูอยูในระเบียบวินยัอันด ี
   ๔)  งานใหคําปรกึษา แนะนําในการประพฤตปิฏิบัติตน การวางตน การแกไขปญหา
ขอขัดของ  ตลอดจนติดตอประสานงานกับผูปกครอง ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของในการปกครอง 
ดูแลเอาใจใสความเปนอยูและชีวิตสวนตวัของนักเรียนอบรม 
   ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)   กลุมงานมาตรฐาน  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดแผน ควบคมุ
มาตรฐานการปฏิบัติงานนิตวิิทยาศาสตร  มาตรฐานการศึกษาฝกอบรม  มาตรฐานตาํแหนง  มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน  และมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร  ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของผูตรวจพิสูจน   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการของกลุมงาน 
   ๒)  งานเกีย่วกับการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร 
   ๓)  งานเกีย่วกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาฝกอบรม 
   ๔)  งานเกีย่วกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ๕)  งานเกีย่วกับการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร  โดยกําหนดความ
ตองการ (กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ) เครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับการ 
ตรวจพิสูจน 
   ๖)  งานเกีย่วกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ฝกอบรม 
   ๗)  งานเกีย่วกับการทําสถิติการเรียนการสอนและการวัดผล 
   ๘)  งานเกีย่วกับการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ 
   ๙)  งานเกีย่วกับการปรับปรุงวิชาและเนื้อหาวิชาที่ใชในหลักสตูรการฝกอบรมตาง ๆ 
   ๑๐)  งานเกีย่วกับการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเตมิตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและ
ทันสมัย 
   ๑๑)  งานเกีย่วกับการศึกษา วิเคราะห วิจยัปญหาขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจ  เพื่อปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๑๒)  งานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบตัิงานตรวจพิสูจนและทีเ่กีย่วของกับการฝกอบรม 
   ๑๓)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรดานตาง ๆ รวมกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งจัดทําทะเบยีนและควบคมุใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 
 
 



 ๔๖๔ 

   ๑๔)  รวมกับงานที่เกี่ยวของจัดทําคูมือและกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
นิติวิทยาศาสตร  งานตรวจพสูิจนทางวิทยาศาสตร  งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  และงานวิทยาการอื่น ๆ  
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล  เพื่อใชอางอิงและเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
   ๑๕)  ควบคุมจรรยาบรรณของผูตรวจพิสูจน 
   ๑๖)  งานเกีย่วกับการใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ และสังคม 
   ๑๗)  งานเกีย่วกับการพัฒนาการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมให
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกบัผูเขารับการฝกอบรม 
   ๑๘)  งานเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาอบรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอบรมของทุกหลักสูตรทั้งระบบประกันคณุภาพภายในและประกันคณุภาพภายนอก 
   ๑๙)  งานเกีย่วกับการประเมินผลการจัดการฝกอบรม  เพื่อใหมกีารตรวจสอบคุณภาพของ
สถาบันฝกอบรมและวิจยัการพิสูจนหลักฐานตํารวจ 
   ๒๐)  งานเกีย่วกับการประมวลผลและฐานขอมลู 
   ๒๑)  งานเกีย่วกับการตรวจสอบและติดตามผลการฝกอบรม 
   ๒๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)   กลุมงานผูเชี่ยวชาญ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการดําเนินการภาควิชาการ 
งานหองปฏิบัติการ  งานสอนวิชาตาง ๆ ของภาควิชาการตามหลักสูตร  จัดทําโปรแกรมการศึกษาหรือ
หลักสูตร  สรรหาครู อาจารยผูสอน และวทิยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสูงในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวของตามกระบวนวิชามาเปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และวทิยากร  รวมถึงการผลิตตํารา คําสอน 
และเอกสารทางวิชาการ  ตลอดจนการศกึษา คนควา วิจยั และพัฒนาโครงการเกี่ยวกบัการตรวจพิสูจน
หลักฐานและงานทะเบยีนประวัติอาชญากร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  รับผิดชอบสอนและใหความรูทางดานวิชาการแกผูเขารับการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ 
   ๒)  จัดทําแผนการศึกษาและหลักสูตรใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ  และสอดคลองกับงานนิติวิทยาศาสตรตามหลักมาตรฐานสากล 
   ๓)  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผูปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตรทางดานตาง ๆ 
รวมกับหนวยงานที่เกีย่วของใหเปนไปตามาตรฐานสากล  จัดทําทะเบยีนและควบคมุใหเปนไปตามมาตรฐาน          
ที่กําหนด 
   ๔)  รวมกับหนวยงานที่เกีย่วของจัดทําคูมือ  และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
นิติวิทยาศาสตร  งานตรวจพสูิจนทางวิทยาศาสตร  งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  และงานวิทยาการอื่น 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล  เพื่อใชอางอิงและเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
 
 



 ๔๖๕ 

   ๕)  ศึกษา คนควา วิจัย และพฒันาโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร  
งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร  งานตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  และงานวิทยาการอื่นที่เกี่ยวเนือ่งใหมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
   ๖)  วางแผน เสนอแนะ และดําเนนิการพัฒนาระบบการศึกษาของสํานักงานพิสูจน
หลักฐานตํารวจ  ซ่ึงไดแกหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง ระเบียบปฏิบัติ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา 
   ๗)  ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตอบขอหารือ รวมถึงการเปนวิทยากรในฐานะผูเชี่ยวชาญ 
ในงานนติิวิทยาศาสตร  งานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร  งานตรวจพสูิจนเอกลักษณบุคคล  และงานวิทยาการ
แกขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในสังกดัสํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ และหนวยงานอื่น ๆ 
   ๘)  ดําเนินการรวบรวม จัดทําสารบบ และบันทึกขอมูล หรือภาพถายจากการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือผลการตรวจพิสูจนคดีตาง ๆ ที่สําคัญหรือเปนที่สนใจของประชาชน  โดยจําแนกเปน
หมวดหมูสําหรับการสืบหา คนควา อางอิง เปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร 

 ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 (ฒ)   กลุมงานพิสูจนเอกลักษณบุคคล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน
เอกลักษณบุคคลและสงกลับในกรณีเหตภุัยพิบตัิหรือเหตุพิเศษอยางอื่น  เพื่อสนับสนุนงานอํานวยความ
ยุติธรรม  โดยประสานขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานการตรวจในสาขาตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศในภาวะปกติและภาวะฉกุเฉิน  รวมทั้งอํานวยการและสนับสนุนการฝกอบรมดานเทคนิค  
วิธี  และการชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อมีเหตุพิเศษอื่น  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ ของกลุมงาน 
  ๒)  งานประชาสัมพันธ 
  ๓)  งานฝกอบรม และการวางแผนชวยเหลือผูประสบภัย 
  ๔)  การประสานงานทั้งกิจกรรมของกลุมงาน ภายในและตางประเทศ  เชน ฝายปกครอง 
องคการตํารวจสากล  พนักงานสอบสวน  เปนตน 
  ๕)  บริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ วางแนวเขตรับผิดชอบบริเวณสถานที่เกดิเหตุ  อันเกิดจาก
เหตุภยัพิบัตแิละเหตุพิเศษอยางอื่น 
  ๖)  ดูแลแนวเขตรบัผิดชอบเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย  ปองกันการโจรกรรมหรือทําลาย
หลักฐาน 
  ๗)  ประสานงานและรวมปฏิบัติงานกับฝายตาง ๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน  เพื่อ
ประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย 
  ๘)  ปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาในการที่เปนประโยชนในภารกจิชวยเหลือผูประสบภัย 
  ๙)  บริหารจัดการขอมูลผูเสียชีวิต เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัศพ 
  ๑๐)  เก็บรวบรวมขอมูลที่ตรวจพสูิจนจากศพ (Post  Mortem – PM) 



 ๔๖๖ 

  ๑๑)  รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกศพ 
  ๑๒)  ออกประกาศและสืบหาญาติคนตายที่ไมทราบชื่อ (ศพนรินาม) 
  ๑๓)  งานจัดทําและจัดเก็บเขาระบบขอมูลคนตายไมทราบชื่อ 
  ๑๔)  งานตรวจสอบและแจงผลขอมูล  ตลอดจนงานรวบรวมจดัทําสถิติขอมูล 
  ๑๕)  บริหารจัดการขอมูลผูสูญหาย  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัผูสูญหาย   
(Ante  Mortem – AM) 
  ๑๖)  รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกผูสูญหาย 
  ๑๗)  ออกประกาศสืบหาผูสูญหาย พลัดหลง 
  ๑๘)  สืบหาญาติผูสูญหาย หรือแหลงขอมูลที่เปนประโยชนแกผูสูญหาย 
  ๑๙)  งานจัดทําและจัดเก็บเขาระบบขอมูลผูสูญหาย พลัดหลง 
  ๒๐)  ตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล  ประสานงานและเชิญคณะแพทย ทนัตแพทย ผูเชี่ยวชาญ
ดานลายพิมพนิ้วมือและผูเชีย่วชาญในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมกันตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
  ๒๑)  รับผิดชอบ รวบรวม เก็บเอกสารการตรวจพิสูจนในดานตาง ๆ เปนเลขานุการในการ
ประชมุของคณะกรรมการในการตรวจพสูิจนเอกลักษณบุคคล 
  ๒๒)  รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจนเอกลักษณบคุคล
กอนสงมอบศพ 
  ๒๓)  งานสงคนืศพและทรพัยสินของผูตาย 
  ๒๔)  งานสนับสนนุการฝกอบรมดานการตรวจพสูิจนเอกลกัษณบุคคล 
  ๒๕)  จัดทําระบบฐานขอมูล บนัทกึขอมูลและประมวลผล วางระบบเครือขายคอมพวิเตอร 
  ๒๖)  รับผิดชอบและประสานขอมูลในสวนการตรวจเปรียบเทียบ (Matching) 
  ๒๗)  จัดเตรียมแผนการวางระบบเครือขายในภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งประสานงานดาน
สารสนเทศกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
  ๒๘)  รับผิดชอบการทําระบบประมวลผลใหกับกลุมงานพิสูจนเอกลักษณบคุคลและ 
การสงกลับในภาวะปกต ิ
  ๒๙)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๓๐)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ณ)   ศูนยขอมูลวัตถุระเบิด  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนดานขอมูลวิชาการ  เครื่องมือ 
อุปกรณ และเจาหนาทีด่านการตรวจพิสูจน  รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมในสวนที่เกีย่วของกับวัตถุระเบิดใหกับ
หนวยปฏิบัติการในพื้นที่  ตลอดจนเปนศนูยกลางในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสํานักงานตาํรวจแหงชาตใินการสืบสวนสอบสวน  การปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุระเบิด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้



 ๔๖๗ 

  ๑)  งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงินและพัสดุ ของศูนย 
  ๒)  งานประชาสัมพันธ 
  ๓)  ประสานขอมูลและการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ๔)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการจัดการสัมมนาและการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับวัตถุระเบดิ 
  ๔)  จัดทําฐานขอมลู เก็บรวบรวมขอมูล ความรู เหตุการณ และบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
วัตถุระเบิด 
  ๕)  บันทึกขอมูลและประมวลผล วางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
  ๖)  การเชื่อมตอขอมูลกับศูนยขอมูลวัตถุระเบดิระหวางประเทศ  รวมทั้งประสานงาน 
ดานสารสนเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๗)  ดําเนินงานระบบติดตอส่ือสาร  การควบคุม ส่ังการ สืบสวน คนควาหาขาวระหวาง 
ชุดปฏิบัติการเก็บกูทําลายและพิสูจนวัตถุระเบิดประจําภาค และศูนยขอมูลวัตถุระเบดิ 
  ๘)  การวิจยั พัฒนา ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชทางเทคนิคดานการสื่อสาร 
  ๙)  การสนับสนุนชุดเก็บกูและทาํลายวัตถุระเบดิของหนวยงานตาง ๆ เฉพาะกรณีที่ม ี
ลักษณะพิเศษ  ซ่ึงเจาหนาที่เกบ็กูและทําลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ไมมีความชํานาญในเทคโนโลยีหรือรูปแบบของ
วัตถุระเบิดดังกลาว 
  ๑๐)  ดําเนินการฝกอบรมการเก็บกู ทําลาย และพิสูจนทราบวตัถุระเบดิ 
  ๑๑)  ตรวจพิสูจนและวิเคราะหวตัถุระเบิด  การเก็บชิ้นสวนวตัถุพยาน  ตรวจพิสูจนช้ินสวน
วัตถุระเบิด  และตรวจหารองรอยอ่ืน ๆ 
  ๑๒)  ศึกษา วิเคราะหเพือ่หาตวัผูกระทําผิดมาลงโทษ  หาแนวทางปองกันและปราบปราม 
ตลอดจนการควบคุมการผลิต การใช การจําหนาย การนําเขา และอ่ืน ๆ 
  ๑๓)  ศึกษา วิเคราะหการปองกันมิใหเกดิการระเบิดจากการลอบวางระเบิดของผูกอการราย  
ตลอดจนยทุธวธีิของผูกอการราย 
  ๑๔)  ตรวจพิสูจนเปรียบเทียบชนดิและประเภทจากวตัถุระเบดิของผูกอการราย 
  ๑๕)  จัดทําฐานขอมูลชนิดและประเภทวตัถุระเบดิที่เกดิขึ้นทัว่ประเทศ  สามารถโยงเครือขาย
กลุมผูกอการราย 
  ๑๖)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของ 
  ๑๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนทีเ่กีย่วของหรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
  ๑๘)   งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
  

 



 ๔๖๘ 

ขอ ๒๐   สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แบงเปนดังตอไปนี ้
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑) ฝายอํานวยการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ             
งานเลขานุการ  งานกําลังพล  งานแผนอัตรากําลัง  งานวิเคราะหและกําหนดตําแหนง  งานประวัติ  งาน
สวัสดิการ งานนิติการและวนิัย  งานรับเรือ่งราวรองทุกข  และงานตรวจราชการ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๑  กองบังคับการอํานวยการ  และสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒)  เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบงัคับการอํานวยการหรือสํานกังาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมาย 
   ๓) รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่วของ 
   ๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการ
ของกองบังคับการอํานวยการ  และสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๕)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกจิกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ  
   ๖)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดสํานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใชในการพิจารณาปรบัปรุงสมรรถภาพและ 
ใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
   ๗) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกบัหนวยงานในสังกัด
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ตลอดจนการกาํหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
ในตําแหนงตาง ๆ 
   ๘) จัดทําแผน  โครงการ  และงบประมาณดานอตัรากําลังของสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๙) จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง  
ตลอดจนการจดัทาํทะเบยีนกาํลังพลที่มีอยูจริง 
   ๑๐) การประสานงานดานอัตรากาํลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ  
   ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดัสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ  การลาออก  และการใหออกจากราชการ         
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมาย     
วาดวยการรับราชการทหารของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ  



 ๔๖๙ 

   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรตคิุณตาง ๆ  
   ๑๖)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการตดัโอนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนตามคําส่ังสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมหรือการขอแปลงอัตราเงินเดือน 
   ๑๗)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๑๘)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ และแฟมประวัต ิก.พ.๗ ของขาราชการ
ตํารวจ  รวมทัง้ตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ 
ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวฒุิเพิ่มเติม  เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกดักองบังคับการอํานวยการ สํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๙)  จัดทําบัตรประจําตัว  บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และบัตรประจําตัว 
อ่ืน ๆ  ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษยีณอายุราชการ  รวมทัง้จัดการเกี่ยวกบัการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๒๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การออกประทวนยศ  และ 
การเรียกคืน 
   ๒๒)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตาํรวจทีเ่ขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม 
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๒๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๒๔)  จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
   ๒๕)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการสมคัรเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 



 ๔๗๐ 

   ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกฬีาใหกับขาราชการตาํรวจทกุหนวย 
ในสังกดัสํานกังานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
   ๒๘)  ดําเนินการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนทีไ่ดรับ 
การคัดเลือก 
   ๒๙)  ดําเนินการเกีย่วกับความผิดทางวินยั และความผิดอยางอื่น 
   ๓๐)  ดาํเนินการเกีย่วกับกรณีมีผูรองเรียนหรือกลาวโทษขาราชการตํารวจ พนกังาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๓๑)  จัดเก็บหนังสือ ระเบียบ คําส่ัง เอกสาร ขอบังคับเกี่ยวกบัการลงโทษและความผิด
ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางในสงักัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๓๒)  งานดําเนนิการวางระเบยีบ คําส่ัง ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของ
ขาราชการตาํรวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหมีระเบยีบและมารยาทที่ดี 
   ๓๓)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา       
ในสวนทีเ่กีย่วกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  และเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจ 
ในความรับผิดชอบของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๓๔)  พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา 
คดีอาญาและหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย   
เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินยั 
   ๓๕)  พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพจิารณาโทษทางวินยั  รวมทั้งกรณทีี่ไมมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจเพื่อส่ังการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม 
   ๓๖)  กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัยตํารวจ 
   ๓๗)  งานที่มิไดกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ   
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
   ๓๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓๙)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๔๗๑ 

  (๒)  ฝายอํานวยการ  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  งานแผนงาน    
งานงบประมาณ  งานวิจัย/พฒันาและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ ๒   
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกบัการเสนอนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทําโครงการ   
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๓)  จัดทําขอมูลรายงานสถิตเิกีย่วกับงานดานตาง  ๆ  ของสํานกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
   ๔)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษตัริย พระราชนิี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  
แผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น  และแผนดานกิจการพิเศษ 
   ๕)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ  
   ๖)  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   
โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน
ดานงบประมาณ 
   ๘)  จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแก
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
   ๙) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติราชการใหกบัเจาหนาทีต่ํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด  
รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมคําสั่งการมอบหมายหนาทีก่ารงานของกองบังคับการอํานวยการและสาํนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๐)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน  และรายงานผลของโครงการตาง ๆ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
   ๑๑)  ดําเนินการเกีย่วกับงานดานการขาว  การตรวจสอบขาว  การวิเคราะหขาว   
การรายงานและการกระจายขาวใหหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๑๒)  เปนเจาหนาทีค่วบคุมและวางแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เอกสาร
การสื่อสารของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกบัการวิจยัเพือ่พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนคิ วิธีการปฏิบตัิในงาน
ตํารวจ  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 



 ๔๗๒ 

   ๑๔)  ดําเนินการดานการตรวจราชการประจําปตามระเบียบที่สํานกังานตํารวจแหงชาติ
กําหนด 
   ๑๕)  ดําเนินการงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรอง 
   ๑๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   ฝายอํานวยการ  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ   
งานการคลัง  งานการเงิน  งานตรวจจาย  งานบัญชี  งานยานพาหนะและขนสง  และงานสื่อสาร  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ  ๓  
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ)  จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช 
ในราชการ 
   ๓)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใน
ราชการ 
   ๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ)  จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร  
อาคารสถานที่  
   ๕)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานพลาธิการ  ยานพาหนะ  เครื่องมือ
ส่ือสาร  อาคารสถานที่ 
   ๖)  จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ  จําหนาย  เก็บรักษา  และการบํารุงรักษาของ 
ดานสงกําลังบาํรุง 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการขนสง  การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา และ
แจกจายยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการสื่อสาร  กําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย 
ตรวจสอบ  และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร 
   ๙)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ  ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานสงกําลังบํารุง 



 ๔๗๓ 

   ๑๐)  ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทีใ่ชในหองประชุมของกองบังคับการ
อํานวยการ  สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน  คาจาง  เงินหมวดคาตอบแทน  
เงินรางวัล  และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด 
   ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ 
ทุกประเภทของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๓)  การขอเบกิเงินงบประมาณ  เงนินอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ ทกุประเภทของ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบญัชี 
รับ – จาย  
   ๑๔)   จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สงเงินรายไดแผนดนิ 
   ๑๕)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๑๖)  จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๑๘)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๙)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหฝายอํานวยการ ๒ ทราบ ตาม
กําหนดเวลา 
   ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุม และดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
   ๒๑)  ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบกิจายบําเหนจ็บํานาญ  
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ  
และลูกจางในสังกัดสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒๓)  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๒๔)  ดําเนินการเกีย่วกับทะเบียนควบคุมการหกัภาษี ณ ที่จาย  และการแจงรายการ 
หักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
   ๒๕)  รวบรวม เก็บรักษา  และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
   ๒๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  



 ๔๗๔ 

  (๔)   ฝายอํานวยการ  ๔   มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส  งานเผยแพรขอมูลขาวสาร  วิเทศสัมพันธ   งานบริการประชาชน  งานศึกษาอบรม/วิชาการ 
และงานเทคโนโลยี  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายอํานวยการ  ๔ 
   ๒)  เสนอแนะในการวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
รวมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามแบบแผนและคําสั่ง 
   ๓)  ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง   ๆใหม ี
ความทันสมัย  
   ๔)  ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ  ในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาระบบซอฟแวรที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล 
   ๕)  เสนอแนะแนวทางในการพฒันาบุคลกร  จัดทําหลักสูตรมาตรฐานในการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๖)  จัดทําแผนและงบประมาณในการจัดการฝกอบรมประจําป  วางแผนในการ
กําหนดหลักสตูร วิธีฝกอบรมขาราชการตํารวจในสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
หนวยงานอืน่  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)  จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น  
   ๘) ดําเนินการใหขาราชการตํารวจไปศึกษา อบรม ดูงาน  รวมถึงการจัดขาราชการไปเปน
วิทยากร 
   ๙)  ประสานงานการศึกษา ดูงาน และประชุมระหวางประเทศ 
   ๑๐)  ประสานการดงูานในประเทศของเจาหนาที่หรือส่ือมวลชนจากตางประเทศ   
   ๑๑)  ประสานงานที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อใหบังเกิดผล 
ดีที่สุด 
   ๑๒)  เผยแพรกจิกรรมความรู ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๓)  ประสานงานและรวมดําเนินการจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธกับหนวยงาน 
ตาง  ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๔)  ตบแตงสถานที่ในการจดักิจกรรมตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  



 ๔๗๕ 

 (ข)  กองตํารวจสื่อสาร  ประกอบดวย 
                 (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
           ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
           ๓)  งานคดีและวินยั 
           ๔) งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
           ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
           ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)  จัดหาเครื่องมอืส่ือสารสนับสนุนในภารกจิตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  จัดหาวัสดุส่ือสาร  เพื่อใชในการซอมบํารุงและดแูลเครื่องมือส่ือสารใหกบัหนวย
ตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติทัง้ในสวนกลางและสวนภูมภิาค  
   ๑๖)   ดูแลรับผิดชอบในการจดัเชาโทรศัพทมือถือสนับสนุนใหกับผูบังคับบญัชา
ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๗)   จัดทําบัญชีและ/หรือทะเบียน  เพื่อควบคุมพัสดุประเภทเครื่องมือส่ือสาร 
ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๘)  แจกจายพัสดปุระเภทเครื่องมือส่ือสารใหหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ตามแผนการแจกจาย 
   ๑๙)  ตรวจสอบราคาเครื่องมือส่ือสาร  กรณีมีการจําหนายหรือเกิดความเสียหาย 
   ๒๐)   งานขออนุมัตกิรมวิเทศสหการในการจําหนายพัสดุประเภทเครื่องมือส่ือสาร 
ที่ไดรับการชวยเหลือจากตางประเทศ 
   ๒๑)  การแจงผลการจําหนายพัสดุประเภทเครื่องมือส่ือสารใหหนวยงานทีคุ่มบัญชีหรือ
ทะเบียนลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน 



 ๔๗๖ 

   ๒๒)   ตบแตง ประดบั และจัดสถานที่ เนื่องในวนัสําคัญและพธีิการตาง ๆ 
   ๒๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๔)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย      
  (๒)  ฝายการสื่อสาร  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ  
การรับ –  สงขาว   การรายงานขาวดวน  การควบคุม ดูแล และสนับสนุนการติดตอส่ือสารทางวิทยุในขาย
ความถี่รวมของสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  เปนศูนยกลางการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานตาง ๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ควบคุม ดูแล และปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัย 
บุคคลสําคัญ  การสื่อสารเฉพาะกิจตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  เปนศูนยกลางความรวมมือระหวาง
ประชาชนกับตํารวจในการรับแจงขาวอาชญากรรมและการใหบริการประชาชน  การจัดทํารหัสประมวลลับ            
และกําหนดนามเรียกขาน  การกําหนดมาตรฐานการติดตอส่ือสาร  การฝกอบรมวิชาการเทคนิคสื่อสาร  
การฝกอบรมพนักงานวิทยุของหนวยตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตัิการสื่อสารถวายความปลอดภัยสําหรับ 
องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ  
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของ   
   ๓)  ปฏิบัติการส่ือสารพิเศษเฉพาะกิจสนับสนุนหนวยตํารวจทองที่  รวมท้ัง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอย   
การใหความปลอดภัยแกประชาชน  รวมทัง้การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายในสถานการณฉุกเฉนิตาง ๆ  
   ๔)  เปนศูนยรวมขาวปฏิบัติการสื่อสารและประสานงานกับหนวยตาง ๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งสวนราชการและหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของทั้งทางวิทยุ โทรศพัท 
โทรสาร และชองทางการสื่อสารอื่น ๆ  ทําหนาที่รับสง รวบรวมขอมลูขาวสารตาง ๆ  การรายงานเหตุ
อุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ  หรือเหตุที่ตองรายงานดวนที่เกิดขึ้นจากการเผชิญเหตุ ปองกัน ตอตาน ระงับ 
และลดอันตราย  รวมทั้งบรรเทาสาธารณภยั  เพื่อพิทกัษรักษาชีวติ รางกาย ทรัพยสินของประชาชนและ 
ของรัฐ ที่เกิดขึน้ในเขตพื้นทีรั่บผิดชอบของกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และ 
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  ไปยังผูบังคับบัญชาระดับสูงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   
เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ทนัเหตุการณ และมปีระสิทธิภาพ 
   ๕)  การจัดทําแผนสื่อสารสนับสนุนการถวายความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ 



 ๔๗๗ 

พระราชอาคันตุกะ  และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของตางประเทศที่เดินทางมาเยือน  เขารวมประชุม 
หรือจัดกิจกรรมในประเทศไทยในโอกาสตาง ๆ 
   ๖)  จัดทําแผนสื่อสารสนับสนุนการปองกนัและควบคมุการกระทําของบุคคลหรือ 
กลุมชน  อันจะเปนเหตุที่จะกอใหเกดิความไมสงบเรยีบรอย  การตอตานและปราบปรามการกอการราย 
ในรปูแบบตาง ๆ  การบรรเทาสาธารณภัย  สนับสนุนหนวยปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบญัชาการ
ตํารวจนครบาล  ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙  และศูนยปฏิบัตกิารตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  
   ๗)  เปนหนวยหลักในการจัดทํารหัส  กําหนดนามเรียกขาน  ประมวลลับของ
หนวยงาน บุคคล ชุดปฏิบัติการ และยานพาหนะ  เพื่อใชติดตอส่ือสารประสานงานทางวิทยใุนขายการสื่อสาร
รวมของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ/หรือหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๘)  ปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพนัธ  และทําหนาที่เปนศนูยกลางความรวมมือระหวาง
ประชาชนกบัตาํรวจในการรับแจงขาวอาชญากรรมและการใหบริการประชาชนทางวิทยุส่ือสารความถี่ ๒๔๕ MHz 
   ๙)  จัดการฝกอบรมทางดานกฎหมายเบื้องตนและความรูดานเครื่องมือส่ือสารใหแก
สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๐)  จัดทําโครงการสัมมนาทางวชิาการตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม 
   ๑๑)  จัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในความรับผิดชอบของกองตํารวจ
ส่ือสาร   
   ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายการสื่อสาร  ๒  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานใหบริการสนับสนุน  
ตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องรับ – สงวิทยุประเภทประจําที่ มือถือ และติดรถยนต  การตรวจซอมบํารุงรักษา 
ติดตั้ง ร้ือถอน ปรับปรุงเสาอากาศ สายอากาศ และสายสงกําลัง ในพื้นทีก่องบัญชาการตํารวจนครบาลและ
หนวยงานอืน่ ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กํากับดูแลงานติดตั้ง ควบคุม 
เครื่องขยายเสยีงและโสตทัศนูปกรณหองประชุมสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตลอดจนงานขยายเสียง 
นอกสถานที่  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  ตรวจสอบ ติดตั้ง ร้ือถอน เปลี่ยนจุดที่ตั้งเสา สายอากาศ สายสงกําลัง  ตลอดจน 
งานตรวจบํารุงรักษาเครื่องรับ – สงวิทยุ  ใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสาํนักงานตํารวจแหงชาตติามที่รองขอ 
   ๓)  จัดทําประวัติเครื่องรับ – สงวิทยุ  เสาและสายอากาศหนวยตํารวจในพืน้ที่
รับผิดชอบ 
   ๔)  วางแผนความตองการอุปกรณอะไหล  โดยนําขอมูลการใหบริการตรวจซอม 
ทั้งในและนอกสถานที่  
   ๕)  จัดเจาหนาที่ตดิตั้ง ร้ือถอนเครื่องรับ – สงวิทยุชนิดประจําที่  ใหงานพระราชพิธี  
งานพิธี  งานประชุมที่สําคัญ  งานถวายความปลอดภัย  และงานรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญ 



 ๔๗๘ 

   ๖)  งานควบคุม ตดิตั้งเครื่องขยายเสียงหองประชุมภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)  แกไข ปรับปรงุระบบการติดตอส่ือสารทางเครื่องรับ – สงวิทยใุหมีประสิทธิภาพ 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายการสื่อสาร  ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย  ปฏิบตัิการสื่อสารเฉพาะกิจ  ใหการบริการ
ทางดานเทคนคิ  สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ ร้ือถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ใหกับหนวยงานของสํานกังานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงมีที่ตัง้ในพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๒  ประกอบดวย 
ศูนยบริการเทคนิคส่ือสาร  ตั้งอยูที่  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวดัพระนครศรอียุธยา  อําเภอเมืองชลบุรี 
จังหวดัชลบุรี  และอําเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
      ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
       ๒)  รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคส่ือสาร  การซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร
และอุปกรณทีเ่กี่ยวของ  ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค ๑ – ๒  
   ๓)  ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือส่ือสาร 
   ๔)  เปนที่ปรึกษาเบื้องตน  และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม  ใหทุกหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาตใินเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๕)  ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติทีม่ีที่ตั้งในพืน้ทีต่ํารวจภูธรภาค ๑ – ๒  ตามวงรอบที่กําหนดไว 
ในแผน 
   ๖)  ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย  และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  ฝายการสื่อสาร  ๔  มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกับงานอํานวยการ ควบคุม ดแูล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภยัและรกัษาความปลอดภยั  ปฏิบัตกิารสื่อสารเฉพาะกิจ  ใหการบรกิาร
ทางดานเทคนคิ  สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ ร้ือถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงมีที่ตั้งในพื้นที่ตาํรวจภูธรภาค ๓ – ๔  ประกอบดวย 
ศูนยบริการเทคนิคส่ือสาร  ตั้งอยูที่  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวดัอุบลราชธานี  อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวดัขอนแกน  และอําเภอเมืองสกลนคร  จังหวดัสกลนคร  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
 



 ๔๗๙ 

   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคส่ือสาร  การซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร
และอุปกรณทีเ่กี่ยวของ  ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค ๓ – ๔  
   ๓)  ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือส่ือสาร 
   ๔)  เปนที่ปรึกษาเบื้องตน  และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม  ใหทุกหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาตใินเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๕)  ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกดัสํานกังานตาํรวจแหงชาติทีม่ีที่ตั้งในพืน้ทีต่ํารวจภูธรภาค ๓ – ๔  ตามวงรอบที่กาํหนดไวในแผน 
   ๖)  ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย  และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณี
ตาง ๆ 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายการสื่อสาร  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล 
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย  ปฏิบตัิการสื่อสารเฉพาะกจิ  ใหการบริการ
ทางดานเทคนคิ  สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ ร้ือถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับ                 
การสื่อสารใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงมีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค ๕ – ๖  
ประกอบดวยศูนยบริการเทคนิคส่ือสาร  ตั้งอยูที่  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวดัเชยีงใหม  อําเภอเมือง
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  และอําเภอเมอืงนครสวรรค  จังหวดันครสวรรค  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคส่ือสาร  การซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร
และอุปกรณทีเ่กี่ยวของ  ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค ๕ – ๖  
     ๓)  ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือส่ือสาร 
   ๔)  เปนที่ปรึกษาเบื้องตน  และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม  ใหทุกหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาตใินเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๕)  ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติทีม่ีที่ตั้งในพืน้ทีต่ํารวจภูธรภาค ๕ – ๖  ตามวงรอบที่กําหนดไว 
ในแผน 
   ๖)  ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัย  และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกิจในกรณ ี
ตาง ๆ 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



 ๔๘๐ 

  (๗)  ฝายการสื่อสาร  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย  ปฏิบตัิการสื่อสารเฉพาะกิจ  ใหการบริการ
ทางดานเทคนคิ  สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ ร้ือถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง 
เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับการ
ส่ือสารใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงมีที่ตั้งในพืน้ที่ตํารวจภูธรภาค ๗ – ๘  ประกอบดวย
ศูนยบริการเทคนิคส่ือสาร  ตั้งอยูที่  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวดันครปฐม  อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวดั 
สุราษฎรธานี  และอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวดันครศรีธรรมราช  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคส่ือสาร  การซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร
และอุปกรณทีเ่กี่ยวของ  ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค ๗ – ๘  
   ๓)  ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือส่ือสาร 
   ๔)  เปนที่ปรึกษาเบื้องตน  และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม  ใหทุกหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาตใินเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๕)  ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติทีม่ีที่ตั้งในพืน้ทีต่ํารวจภูธรภาค ๗ – ๘  ตามวงรอบที่กําหนดไว 
ในแผน 
   ๖)  ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภยั  และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกจิในกรณ ี
ตาง  ๆ 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๘)  ฝายการสื่อสาร  ๗  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอํานวยการ ควบคุม ดูแล 
ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย  ปฏิบตัิการสื่อสารเฉพาะกิจ  ใหการบริการ
ทางดานเทคนคิ  สนับสนุน ชวยเหลือในการตรวจซอมบํารุงรักษา ติดตัง้ ร้ือถอน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณการสื่อสาร เสาและสายอากาศ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
ใหกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงมีที่ตั้งในพื้นที่ตาํรวจภูธรภาค ๙  และพื้นที่ศนูยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  ประกอบดวยศนูยบริการเทคนิคส่ือสาร  ตั้งอยูที่  อําเภอเมืองสงขลา  จังหวดั
สงขลา  และอําเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  รับผิดชอบการใหบริการทางดานเทคนิคส่ือสาร  การซอมบํารุงเครื่องมือส่ือสาร
และอุปกรณทีเ่กี่ยวของ  ใหกับทุกหนวยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค ๙  และพื้นที่ศนูยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  
   ๓)  ใหคําแนะนําในการใช บํารุงรักษา และการจําหนายเครื่องมือส่ือสาร 



 ๔๘๑ 

   ๔)  เปนที่ปรึกษาเบื้องตน  และเผยแพรขอมูลดานเทคนิคเกีย่วกับการสื่อสาร
โทรคมนาคม  ใหทุกหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาตใินเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   ๕)  ใหบริการในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสาร ณ ที่ตั้งของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติทีม่ีที่ตั้งในพืน้ทีต่ํารวจภูธรภาค ๙  และพื้นที่ศนูยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวดัชายแดนภาคใต  ตามวงรอบที่กําหนดไวในแผน 
   ๖)  ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภยั  และปฏิบัติการสื่อสารเฉพาะกจิในกรณ ี
ตาง ๆ 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๙) กลุมงานพฒันาเทคโนโลยแีละบริหารความถี่  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานอํานวยการดานเทคนิค  งานชางเทคนคิระบบการสื่อสาร  สนับสนุนการปฏิบัตงิานดานวิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการและพัสด ุ
   ๒)  รับผิดชอบงานจัดทําเอกสารโครงการระบบการสื่อสาร 
   ๓)  งานควบคุมทะเบียนโทรศัพท  ทะเบียนคูสายและวงจรเชา 
   ๔)  การขอติดตั้ง  ตรวจสอบการใช  ยาย  โอนโทรศัพท  โทรสาร  คูสายโทรศัพทและ 
วงจรเชา 
   ๕)  การขยายขายสื่อสาร  ขออนุญาตนําเขาเครื่องมือส่ือสาร  และจัดสรรความถี่ 
   ๖)  งานสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องมือส่ือสารและอุปกรณระบบการสื่อสาร 
   ๗)  รับผิดชอบงานระบบสื่อสาร  ดังนี ้
    -   ระบบโทรศัพท 
    -   ระบบโทรสาร 
         -   ระบบรับแจงเหต ุ
         -   ระบบแจงภัย 
         -   ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส 
         -   ระบบประชุมทางไกล 
        -   การสื่อสารทางไกลผานขาย 
         -   การสื่อสารผานเคเบิลใยแกว 
         -   เครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ 
         -  ระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่องานเฝาระวัง 
         -   เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณพิเศษ 
         -   คูสายและวงจรเชา 
         -  เครื่องรับ – สงวิทยุพืน้ฐานชนิดตาง ๆ 



 ๔๘๒ 

         -   การสื่อสารระบบทรั้งค 
            -   การสื่อสารผานดาวเทียม 
           -   ระบบไมโครเวฟ 
           -   ระบบเครื่องทวนสัญญาณ 
           -   ระบบศูนยวิทย ุ
           -   การสื่อสารไรสาย 
           -   เฝาฟงและตรวจจับสัญญาณความถี่ 
           -   งานขอขยายขายส่ือสาร 
           -   งานขออนุญาตนําเขาเครื่องมือส่ือสาร 
          -   งานควบคุมทะเบียนและจัดสรรความถี่ 
   ๘)  งานวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวศิวกรรม 
   ๙)  งานโครงการ  การใหคําปรึกษา  ในการวางระบบและพัฒนาระบบการสือ่สาร 
   ๑๐)  การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและกําหนดมาตรฐานเครื่องมอืส่ือสาร 
   ๑๑)  การวางแผนบาํรุงรักษา  ตลอดถึงการปรับปรุง  ออกแบบ  ติดตั้งเครื่องมือส่ือสาร 
และอุปกรณทีเ่กี่ยวของใหเหมาะสมกับการใชงาน 
   ๑๒)  ดําเนินการวเิคราะห  วิจยั  คนควา  การออกแบบวางโครงขายการสื่อสาร  
การควบคุมและบริหารงานวศิวกรรมไฟฟาสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
   ๑๓)  ใหคําปรึกษา แนะนํา  หรือตรวจสอบ เกีย่วกับงานในแขนงวิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสารทั้งงานที่ควบคุมและไมควบคุม  ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
   ๑๔)  ศึกษาและสํารวจขอมูลเทคนคิทั้งปวง  เพื่อใชในการทําโครงการปรับปรุงระบบ
การสื่อสาร  บริหารโครงการใหเปนไปตามกําหนดเวลา  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการใชงาน 
ประโยชนที่ไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ๑๕)  พิจารณานําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาประยุกตใชในกจิการสื่อสาร 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๖)  วางแผนการจดัหาอะไหลหรืออุปกรณวัสดุส้ินเปลืองประจําป 
   ๑๗)  ปรับปรุงและจดัระบบงานดานปฏิบัติการสื่อสาร  ใหสอดคลองกับดานเทคนิค
และเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภยัแหงชาติเกีย่วกบัการสื่อสาร 
   ๑๘)  วิเคราะห วิจัย คนควา ทดลอง เพื่อแกปญหาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งใน
หองปฏิบัติการและสภาพภมูิประเทศจริง 
   ๑๙)   เปนเจาหนาที่เทคนิคส่ือสาร  และเปนผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติในดาน
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  เพื่อเขารวมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการดานวศิวกรรมไฟฟา ฯลฯ 
   ๒๐)  วางหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร  และวางแผนการฝกอบรม  สัมมนาดานวิชาการตาง ๆ 



 ๔๘๓ 

   ๒๑)  รับผิดชอบการทดสอบความรู ความสามารถทางดานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  
อิเล็กทรอนิกสทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัต ิ
   ๒๒)  รับผิดชอบงานทดสอบคุณภาพทางเทคนคิของเครื่องมือส่ือสารไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ 
   ๒๓)  จัดทําตําราและเอกสารทางวชิาการ  อธิบาย คูมือการใชงานของเครื่องมือส่ือสาร  
เพื่อใชในการฝกอบรม เผยแพรความรูวิทยาการแกขาราชการตํารวจ 
   ๒๔)  วางระบบงาน ระบบเครื่องมือตาง ๆ  ตลอดจนกําหนดอตัราครุภัณฑ เครื่องมือ
ส่ือสาร  สําหรับศูนยส่ือสาร ศูนยวิทยุ ศูนยรวมขาว และหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๒๕)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการพฒันาระบบสื่อสารใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒๖)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิารความถี่วิทยุ  เพื่อใหใชทรัพยากรความถี่อยางมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒๗)  พิจารณากําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือส่ือสารและอุปกรณทีเ่กี่ยวของ 
   ๒๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๑๐)  กลุมงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานธุรการ  งานประชุมในหนวยและนอกหนวยที่เกี่ยวกบัสถานีวิทยุกระจายเสยีงและสถานีวิทยุโทรทัศน  
งานตรวจสอบ งานทะเบยีน  งานฝกอบรม  งานกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน  งานแผนงานงบประมาณและโครงการ  งานดานเทคนิควิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  งานจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  งานติดตามประเมินผล  งานสัญญา  ขอตกลง  และงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และควบคุมการบริหารสถานีวิทยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ มอบหมาย    
วิเคราะหและกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  ตลอดจนเปน
ศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนทุกสถานีในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานอื่นๆ ที่มีสถานีวิทยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุโทรทัศน  ติดตาม 
การดําเนนิงานของสถานีวทิยุกระจายเสยีงและสถานีวิทยุโทรทัศนใหสอดคลองกับกฎหมาย  รวมถึง                  
การจัดทําแผนเพื่อขอคลื่นความถี่และการขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่สถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และทําหนาทีใ่นฝายเลขานุการใหกับคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และควบคุมการบริหารสถานีวิทยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุโทรทศัน สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ตาม
กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)   กํากับดแูลกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของหนวยงาน
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของ  และนโยบายของ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน 
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
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   ๒)  จัดทําทะเบียน  และประสานกับหนวยงานที่มีสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน  เพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและควบคุมการบริหาร
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนด 
   ๓)  ตรวจสอบผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน   
ใหเปนไปตามนโยบายของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๔)  เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวางองคกรของรัฐที่รับผิดชอบงานวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทศันกับหนวยงานในสังกดัสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีสถานีวิทยกุระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน 
   ๕)  ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนในเครือขายสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๖)  จัดทําคําส่ังเพือ่แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานสถานีวทิยุกระจายเสยีงและสถานี
วิทยุโทรทัศนในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติทุกหนวย 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานี
วิทยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนด 
   ๘)  จัดทําผังรายการหลักและตรวจสอบผังรายการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กาํหนด  และสอดคลองกับกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วของ 
   ๙)  กํากับดแูลสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบยีบทีเ่กี่ยวของ 
   ๑๐)  ศึกษา วเิคราะห และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงรายการใหมีความรวดเร็ว 
ทันสมัย และทันตอเหตกุารณในปจจุบัน 
   ๑๑)  สนับสนุนภารกิจและเผยแพรประชาสัมพันธงานตามนโยบายของสํานกังาน
ตํารวจแหงชาติและรัฐบาล 
   ๑๒)  กําหนดแนวทางการผลิตรายการใหเปนไปตามรูปแบบกจิการบริการสาธารณะ       
เพื่อความมั่นคงของรัฐและบริการสาธารณะ  โดยจัดใหมกีารรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน            
ภาคประชาชน 
   ๑๓)  จัดทําแบบสอบถาม ความคิดเห็น ติชม แนะนําเกี่ยวกับการจัดรายการและการ
ผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน  เพื่อนํามาวิเคราะห ปรับปรุงการผลิตและการจดัรายการ 
   ๑๔)  กําหนดแนวทางและควบคุมกํากับดแูลการบริหารกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๕)  จัดทําโครงการและดําเนนิการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดรายการ  
ผูประกาศ  การดําเนินรายการใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 



 ๔๘๕ 

   ๑๖)  วัดผลและประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดรายการ  
ผูประกาศ  การดําเนินรายการใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๗)  ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการกระจายเสียง  และพจิารณา 
นําเทคโนโลยสีมัยใหมที่เหมาะสมมาประยุกตใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทศันของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๘)  รับผิดชอบงานชางระบบเทคนิควิทยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนดานเทคนิค
ใหกับหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๙)  ปรับปรุงแกไขระเบียบ คําส่ังที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนใหมคีวามสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
   ๒๐)  นําสงภาษีรายไดหกั ณ ที่จายของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและควบคุม 
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทกัษสันติราษฎรและสถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ใหกรมสรรพากร 
   ๒๑)  จัดเจาหนาที่เขารวมประชุมกบัภาครัฐและภาคเอกชนในเรือ่งเกี่ยวกับสถานี
วิทยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุโทรทัศน  เพื่อนําขอมูลเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๒๒)  จัดเตรียมขอมลูและเอกสาร  เพื่อจัดทําแผนในการขอรับใบอนุญาตและ 
คล่ืนความถี่สถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนตอคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศนแหงชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
   ๒๓)  จัดทําแผนแมบทสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  แผนปฏิบัติการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๔)   ตรวจสอบ ติดตาม กฎหมาย ระเบียบ และคาํส่ังที่เกี่ยวของกับการดําเนนิกิจการ
วิทยกุระจายเสยีงและกิจการวิทยุโทรทัศนใหทันตอเหตกุารณเพื่อประโยชนของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๕)  ศึกษา วเิคราะห และกําหนดแนวทางในการพัฒนาสถานีวิทยกุระจายเสยีงและ
สถานีวิทยุโทรทัศนของสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๖)  งานที่เกีย่วของกับการทําสัญญา สัมปทาน หรือขอตกลงในการใหเอกชนเขารวม
ดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๗)  งานธุรการ  งานประชุมของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎรและสถานี
วิทยุโทรทัศนในความรับผิดชอบของกองตํารวจสื่อสาร 

 ๒๘)  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณสถานีวิทยกุระจายเสียงพิทกัษสันติราษฎรและสถานี
วิทยุโทรทัศนในความรับผิดชอบของกองตํารวจสื่อสาร 
   ๒๙)  เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๓๐)  ดูแล รักษาอุปกรณในการสงกระจายเสียงและการประชาสัมพันธใหอยูในสภาพ
พรอมที่ใชการไดด ี



 ๔๘๖ 

   ๓๑)  รวบรวม วเิคราะห และคัดเลอืกขอมูลเอกสารและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการประชาสัมพันธ 
   ๓๒)  ประสานงานกบัสื่อมวลชนและองคกรตาง ๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๓๓)  รวมดาํเนินการจัดนทิรรศการและการประชาสัมพันธกบัหนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓๔)  วัดผลประเมินแผนงานการประชาสัมพันธตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓๕)  สนับสนุนอุปกรณและบุคลากรในการประชาสัมพันธและการถายทอดเสียง
เคล่ือนที่และนอกสถานที่ 
   ๓๖)  เปนหนวยกลางในการรับขอมูลจากหนวยในสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
   ๓๗)  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาตใินสวนที่เกีย่วกับการประชาสัมพันธ  ผานสื่อวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  
   ๓๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ค)  กองบังคบัการสนับสนุนทางเทคโนโลยี  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
           ๓)  งานคดีและวินยั 
          ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
           ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
          ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
 



 ๔๘๗ 

ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
        (๒)  กลุมงานวิจัยพัฒนาและฝกอบรมทางเทคโนโลยี  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานอํานวยการของกลุมงานวิจัยพัฒนาและฝกอบรมทางเทคโนโลยี 
   ๒)  ศึกษา คนควา รวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน  เพื่อพัฒนา
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๓)  ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชใน
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๔)  รับผิดชอบการตรวจสอบและการทดสอบระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกอนนํามาใชงานจริง 
   ๕)  ใหความรู ตอบขอซักถาม และแนวทางการแกไขปญหาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ๖)  เปนศูนยกลางในการวิจัย พฒันาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๗)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของทั้งในประเทศและตางประเทศ         
ในดานการวจิยัและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๘)  ถายทอดและเผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาใหกับหนวยงาน 
ในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๙)  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตอผูบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๐)  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑๑)  ควบคุม ดูแลหองฝกอบรม  และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของในการ
ฝกอบรม 
   ๑๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กลุมงานอินเตอรเน็ต  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานอํานวยการของกลุมงานอินเตอรเน็ต 
   ๒)  ควบคุม ดูแล และพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓)  ศึกษา วเิคราะห ออกแบบ ตดิตั้ง และดูแลระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรตาง ๆ  
ที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   



 ๔๘๘ 

   ๔)  รักษาความปลอดภัยและเฝาระวังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเว็บไซตของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อปองกันการถูกโจมตีในรูปแบบตาง ๆ 
   ๕)  กําหนดนโยบาย และควบคมุ ดูแลการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup/Restore)     
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเวบ็ไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๖)  บริหาร จัดการ และดแูลการใหบริการเกีย่วกับการใชพืน้ที่เว็บไซตบนระบบ
อินเตอรเน็ตของสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
   ๗)  บริหารและจดัการบัญชีผูดูแลเว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ตของสํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
   ๘)  บริหาร จัดการ และดแูลการใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
   ๙)  เก็บบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใชงานในระบบ (Log file) 
   ๑๐)  ศึกษา วเิคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบ
อินเตอรเน็ต 
   ๑๑)  การบํารุงรักษาระบบใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยตอบสนอง
ความตองการของผูใช  และใหเปนไปตามนโยบายของสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๒)  ใหความรู ตอบขอซักถาม และแนวทางการแกไขปญหาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนระบบอินเตอรเน็ต 
   ๑๓)  กําหนดแผนการบํารุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเว็บไซตประจําปของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  (Maintenance) 
   ๑๔)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภยั  มีหนาที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑)  งานอํานวยการของกลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัย 
   ๒)  ศึกษาและกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อประยุกตใชกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๓)  เสนอนโยบายและตรวจสอบมาตรการการเขารหัสขอมูล  เพื่อปกปองรักษา
ความลับของขอมูลไมใหถูกเปดเผย 
   ๔)  เสนอนโยบายและตรวจสอบมาตรการการพิสูจนตัวตนของผูเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๕)  เสนอนโยบายและตรวจสอบวิธีการเก็บบนัทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
(Log file) ของระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



 ๔๘๙ 

   ๖)  ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินความเสีย่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีตอนโยบายดานความปลอดภัยในภาพรวม
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๗)  เสนอนโยบายและตรวจสอบวิธีการบริหารและจัดการผูดูแลระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายของหนวยงานในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๘)  ใหความรู ตอบขอซักถาม และแนวทางการแกไขปญหาทางดานการรกัษาความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
   ๙)  เผยแพรความรูดานความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคอมพวิเตอรและเครือขายแก
บุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพือ่ยกระดับความรูความเขาใจในการปองกนัภัยคุกคามบนระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 
   ๑๐)  งานพัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญในงานดานการตรวจสอบและควบคุม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
   ๑๑)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผดิทางเทคโนโลยี  มีหนาที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑)  งานอํานวยการของกลุมงานตรวจสอบและวิเคราะหการกระทําความผดิทาง
เทคโนโลยี 
   ๒)  ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงสนับสนุนการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกีย่วกับการกระทําผิดที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอ  
   ๓)  สนับสนุนการตรวจสอบดานเทคนิคคอมพิวเตอรเชิงลึก  เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกีย่วกับการกระทําผิดที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอ  
   ๔)  ตรวจสอบหลกัฐานของกลางในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จําเปนตอง
วิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินคดีใหกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๕)  ควบคุม ดูแลเครื่องมือ อุปกรณพิเศษตาง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ตรวจสอบและวิเคราะหทางอิเล็กทรอนิกส 
   ๖)  ศึกษา คนควา และพัฒนาการสืบสวนทางเทคนิค  รวมทั้งวเิคราะหหาวิธีปองกนั 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
   ๗)  ถายทอดองคความรูดานการสืบสวนทางเทคนิค  รวมทั้งวเิคราะหหาวิธีปองกนัการ
กระทําความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและประสบการณใหกับเจาหนาที่ตํารวจฝายปฏิบัติการ 
   ๘)  ศึกษา คนควา และพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการสบืสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี



 ๔๙๐ 

   ๙)  เก็บรักษาพยานหลักฐานของกลางในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  โดยจัดเก็บ
ตามหลักมาตรฐานสากลอยางเปนระบบ  และมีแบบแผนตรวจสอบไดในระหวางการตรวจสอบวิเคราะห  
รวมทั้งสงมอบคืนแกผูเกีย่วของเมื่อกระบวนการตรวจสอบวิเคราะหเสร็จสิ้น 
   ๑๐)  ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของทั้งในประเทศและตางประเทศ      
ในดานอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
   ๑๑)  งานพัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญและใหคําปรึกษาดานอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี 
   ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
    (ง)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
           ๓)  งานคดีและวินยั 
           ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
           ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
           ๖)  งานงบประมาณ 
           ๗)  งานสงกําลังบํารุง 
           ๘)  งานสวัสดิการ 
           ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
           ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๑๑)  งานประชาสัมพนัธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
          ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)   งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๔๙๑ 

  (๒)  กลุมงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร  งานควบคุม ดูแล บํารุงรักษาการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย   
งานดูแลรักษาความปลอดภยัของระบบเครื่องคอมพิวเตอรกายภาพและระบบปฏิบัตกิาร  โดยปฏิบตัิหนาที่ 
ดังนี ้
   ๑)  งานอํานวยการของกลุมงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร 
   ๒)  ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแซมระบบคอมพิวเตอรและอปุกรณของระบบ 
ใหทํางานได 
   ๓)   จัดทําคูมือขั้นตอนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
   ๔)   สนับสนุน ดูแล ใหคําแนะนาํการใชงานของผูใชใหมีประสิทธิภาพ 
   ๕)   ศึกษา วเิคราะห ออกแบบ และวางแผนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
เพื่อประยกุตใชในการพัฒนางานของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๖)  วางแผนการขยายระบบคอมพิวเตอร  การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร 
   ๗)  ออกแบบระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหครอบคลุมในการใชงาน 
   ๘)  ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในปจจุบัน 
   ๙)  ประสานงานกบัหนวยงานอืน่ในการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรระหวาง
หนวยงาน 
   ๑๐)  ติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรเครื่องคอมพิวเตอร 
   ๑๑)  ตรวจสอบการทํางานและการรายงานขอผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร 
   ๑๒)  จัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะสมในการใชงาน 
   ๑๓)  ปรับปรุง แกไข เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรใหทํางานดีขึ้น 
   ๑๔)  คัดเลือกอุปกรณและส่ือบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระบบคอมพวิเตอร 
ที่เหมาะสม 
   ๑๕)  การทําสํารองขอมูล (Backup) ไฟลของระบบคอมพิวเตอร 
   ๑๖)  ควบคุม ดูแลการทํางานของศูนยประมวลผลระบบสารสนเทศสํารอง (Backup 
Site Management) ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๑๗)  กําหนดตัวตนผูใชงาน (Username) และรหสัผาน (Password) บนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 
   ๑๘)  ใหสิทธิหรือยกเลิกสิทธิและการจัดสรรทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สําหรับผูใชงาน 
   ๑๙)  ศึกษา วเิคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร 



 ๔๙๒ 

   ๒๐)  ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดแูลระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร 
   ๒๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กลุมงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล  งานควบคุม ดูแลขอมูลและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล   
งานศึกษา วิเคราะห และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑)  งานอาํนวยการของกลุมงานบริหารจดัการระบบฐานขอมูล 
   ๒)  ศึกษา พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงการเขาใชฐานขอมูล 
   ๓)  สนับสนุน ดูแลการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ 
   ๔)  ประสานงานใหคําปรึกษาและความชวยเหลือแกผูใช 
   ๕)  ศึกษาทําความเขาใจระบบขอมูล โครงสราง  และความสมัพันธของฐานขอมูล 
   ๖)  ตรวจสอบโครงสรางฐานขอมูลและปรับปรุงใหเปนปจจบุัน ถูกตอง เหมาะสม 
   ๗)  ตรวจสอบปริมาณขอมูล ดูแลรักษาฐานขอมูล รับและจัดเก็บขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่เหมาะสมพรอมสําหรับการประมวลผล (Store and Maintain Data) 
   ๘)  ควบคุมความบูรณภาพของขอมูล (Integrity Control) และความถูกตองของขอมูล 
   ๙)  บริหารจัดการและประสานกับตัวจดัการแฟมขอมูล (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)  วางแผนเพื่อพฒันาและดําเนนิการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล 
(Planning and Tune Performance Database) 
   ๑๖)  ศึกษา วเิคราะหรูปแบบการจัดเก็บขอมูลและเทคนิคในการเรียกใชขอมลู 
   ๑๗)  สนับสนนุการสืบคนขอมูลตามความตองการของหนวยงาน (Query Required 
Database) 
   ๑๘)  จัดทําสถิติการเขาใชฐานขอมูลและวิเคราะหการเขาใชขอมูล 
   ๑๙)  ศึกษา วเิคราะห ออกแบบการนําเสนอขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
   ๒๐)  งานกําหนดมาตรฐานขอมูล 



 ๔๙๓ 

   ๒๑)  ศึกษา วเิคราะห ออกแบบการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล 
   ๒๒)  ศึกษา วเิคราะห 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)  งานรับแจงเหตุขัดของและตดิตามการแกไข 
   ๗)  งานบริหารจัดการระบบเครอืขายการเชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
เครื่องลูกขายหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอื่น 
   ๘)  งานขอปรับเพิ่มจุดติดตั้งระบบเครือขาย 
   ๙)  งานขอยกเลิกจุดติดตั้งระบบเครือขาย 
   ๑๐)  งานขอยายจุดติดตั้งระบบเครือขาย 
   ๑๑)  การควบคุมจุดติดตั้งระบบเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย      
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติกับหนวยงานอื่น  เชน  กรมการปกครอง  กรมการขนสงทางบก 
   ๑๒)  งานวางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดตั้ง และขยายระบบเครือขาย  
   ๑๓)  งานวางแผนการขยาย ปรับเปลี่ยนระบบเครือขาย 
   ๑๔)  งานออกแบบระบบเครือขายใหครอบคลมุการใชงาน 
   ๑๕)  งานพัฒนา ศกึษาเทคนิคตามเทคโนโลยีระบบเครือขายในปจจุบัน 
   ๑๖)  งานจัดตั้งระบบเครือขายเสมือนตามเทคโนโลยีระบบเครือขายในปจจุบนั 
   ๑๗)  งานบํารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขาย สายสัญญาณ และ
อุปกรณเครือขาย  เชน  ระบบเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic)  ระบบเครือขายทองถ่ิน (LAN)  อุปกรณ 
สลับสัญญาณ (Switch) ใหใชงานไดเกิดประโยชนสูงสุด 
   ๑๘)  งานตรวจ ซอมแซมระบบเครือขาย สายสัญญาณ และอุปกรณเครือขาย 
 



 ๔๙๔ 

   ๑๙)  งานควบคุม ดแูลการเขารหัสขอมูลเพื่อปกปองรักษาความลับของขอมูลไมให 
ถูกเปดเผย  
   ๒๐)  งานกําหนดการเขารหัสขอมูล (Encryption Data Transfer) 
   ๒๑)  งานกําหนดการถอดรหัสขอมูล 
   ๒๒)   ประสานงานการแลกเปลี่ยนรหัสขอมูลระหวางสํานกังานตํารวจแหงชาติและ
หนวยงานอืน่  เชน  กรมการปกครอง  กรมการขนสงทางบก 
   ๒๓)  งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการเขารหัสและถอดรหัสตามเทคโนโลยีระบบเครือขาย  
ในปจจุบนั 
   ๒๔)   งานควบคุม ดแูลการพิสูจนตวัตนเพื่อความมั่นใจวาทั้งผูรับและผูสงเปนตัวจริง  
   ๒๕)   งานควบคุมรหสัผูใชงาน (Username)  และรหัสผาน (Password)  ในการเขาใชระบบ
เครือขาย 
   ๒๖)   งานบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate Authority: CA) ในการยืนยนั 
ตัวบุคคล 
   ๒๗)  งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการพิสูจนยนืยันตวับุคคลตามเทคโนโลยีระบบเครือขาย 
ในปจจุบนั 
   ๒๘)  งานกําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายสารสนเทศ 
   ๒๙)  งานกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภยัระบบเครือขายสารสนเทศ 
   ๓๐)   งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการรกัษาความปลอดภัยตามเทคโนโลยีระบบเครือขาย 
ในปจจุบนั 
   ๓๑)  งานควบคุมหมายเลข (Port) ของซอฟตแวรทีเ่ขาใชระบบเครือขายสารสนเทศ 
   ๓๒)  งานตรวจสอบชองโหวของระบบเครือขายสารสนเทศ 
   ๓๓)  งานประเมินความเสี่ยง  รายงานความเสี่ยง  และการเจาะระบบของระบบเครือขาย
สารสนเทศ 
   ๓๔)  งานตรวจสอบบันทึกการเขามาใชงานของผูใช (Log File) ในระบบเครือขาย 
   ๓๕)  งานศึกษา พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบชองโหวและประเมินความเสี่ยงตาม
เทคโนโลยีระบบเครือขายในปจจุบัน 
   ๓๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร  มีหนาทีค่วามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานสารสนเทศภูมิศาสตรและสื่อประสมเพื่อการบริหาร  งานสารสนเทศอาชญากรรม  งานสารสนเทศ 
คดีจราจร  งานสารสนเทศเพื่อการบริการสังคม  และงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานอํานวยการของกลุมงานสารสนเทศภูมิศาสตรและส่ือประสมเพื่อการบริหาร 
   ๒)  งานสารสนเทศภูมิศาสตรและส่ือประสมเพื่อการบริหาร  



 ๔๙๕ 

   ๓)  งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
   ๔)  งานบริหารจัดการและพัฒนาสื่อประสมสารสนเทศ 
   ๕)   พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ กําหนดผลผลิตขอมูล เพื่อการเผยแพรและใชในการ
บริหารองคกร 
   ๖)  งานประมวลผล จัดทํารายงาน และเผยแพรขอมูล 
   ๗)  ดูแลและพฒันาโปรแกรมประยุกตดานอาชญากรรม 
   ๘)  ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยกุตดานอาชญากรรม 
   ๙)  รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานอาชญากรรม 
   ๑๐)  ดูแลและพฒันาโปรแกรมประยุกตดานคดีจราจร 
   ๑๑)  ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยกุตดานคดีจราจร 
   ๑๒)  รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานคดีจราจร 
   ๑๓)  ดูแลและพฒันาโปรแกรมประยุกตดานบรกิารสังคม 
   ๑๔)  ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยกุตดานบริการสงัคม 
   ๑๕)  รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานบริการสังคม 
   ๑๖)  ดูแลและพฒันาโปรแกรมประยุกตดานบรหิาร 
   ๑๗)  ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยกุตดานบริหาร 
   ๑๘)  รวบรวม ตรวจสอบ เรงรัด และติดตามขอมูลดานบริหาร 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



                        ๔๙๖ 
   
ขอ ๒๑ กองบัญชาการศึกษา  แบงเปนดังตอไปนี้ 
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ         
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานประชาสัมพนัธ  และงานรกัษาการณ  
ของกองบัญชาการศึกษา  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้     
   ๑) งานธุรการทั่วไป 
   ๒) งานสารบรรณและนําสาร 
   ๓) ดําเนินการจัดประชุมตามทีก่องบังคับการอํานวยการหรอืกองบัญชาการศึกษา 
ไดจัดใหมีขึ้น  เวนแตกรณีมีเจาของเรื่องจัดดาํเนินการเปนการเฉพาะ 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับสวัสดกิารดานตาง ๆ  รวมทั้งการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
   ๕) ดําเนินการเกีย่วกบัการฌาปนกิจศพของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และ
ลูกจาง  
   ๖) ดําเนินการเกีย่วกับการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจาง  
   ๗) ดูแลความเรยีบรอยอาคารสถานที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘) งานประชาสัมพันธ  รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๙) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง คุณสมบตัิเฉพาะ
สําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการ  โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเหน็ และแนวทาง 
ในการพจิารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบังคับบัญชา 
   ๑๐) งานควบคุมและสรรหาอัตรากําลัง การวางแผน  เพื่อเตรยีมการเกี่ยวกับกําลังพล 
ใหเหมาะสมเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบัญชาการศึกษา 
   ๑๑) งานจัดทําแผน โครงการ งบประมาณดานกําลังพล  รวมทั้งประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังพลและอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดใหถูกตอง  ตลอดจนแจงใหสํานกังานตํารวจแหงชาติทราบ   รวมทั้ง 
งานขออัตราเพิ่มใหมและขอแปลงอัตรา 
   ๑๒) ดําเนินการเกีย่วกับการรับสมัคร การบรรจุและแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ               
การปฐมนิเทศขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
 
 

 



                        ๔๙๗ 
   
   ๑๓) ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การชวยราชการ การสํารองราชการ รวมทั้ง 
การขึ้นทะเบยีนกองประจําการและการปลดประจําการของขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหาร   
   ๑๔) งานสํารวจ ศึกษา วิเคราะห จดัทําประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถนะและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
   ๑๕) ดําเนินการเกีย่วกับการพจิารณาความชอบ การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดอืน  
การเพิ่มคาจาง และการขอเงนิเพิ่มพิเศษตาง ๆ ใหกับขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
   ๑๖) งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดอืน คาจางประจําป และการดาํเนินการเกี่ยวกับ
บําเหน็จบํานาญขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
   ๑๗) งานการลาประเภทตาง ๆ  และการดําเนนิการอื่นใดทีเ่กีย่วของกับการออกจาก
ราชการที่ไมเกีย่วกับการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๘) จดัทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ ก.พ.๗   และแฟมประวัตขิาราชการ
ตํารวจ  รวมทัง้ตํารวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวตัิ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืการขอเปลี่ยนแปลงไป
ใหหนวยที่เกีย่วของของขาราชการตํารวจในกองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการศึกษา และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  
   ๑๙) จัดทําบัตรประจําตัว  บัตรประวัติ  บัตรที่เกีย่วกับเหรยีญประเภทตาง ๆ  และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในกองบัญชาการ
ศึกษา 
   ๒๐) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุ 
ตาง ๆ รวมทั้งการเรียกคืน 
   ๒๑) งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศตํารวจ  การออกประทวนยศและ 
การถอดยศ 
   ๒๒) ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่ครบกําหนดเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งจดัการเกีย่วกับการขอบําเหนจ็บํานาญและการขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๒๓) ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๒๔) งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคล  เพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ                
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาต ิ

 



                        ๔๙๘ 
   
   ๒๕) ดําเนินการเกีย่วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผีลการปฏิบัติงานดีเดน 
   ๒๖) งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๒๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตร 
ตาง ๆ เฉพาะหลักสูตรที่เปนการเพิ่มวิทยฐานะ  ตามเงื่อนไขการดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระดับสารวัตร  
ผูกํากับการ ผูบังคับการ หรือเทียบเทา  ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสวนราชการอื่นจัดการฝกอบรมขึ้น 
   ๒๘) ดําเนินการเกีย่วกับการจราจร  และการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ
กองบัญชาการศึกษา 
   ๒๙) งานเชิญธงชาติ การจัดกองเกียรติยศ  และจัดกองรักษาการณในโอกาสตาง ๆ 
   ๓๐) งานดูแลรักษาศาสตราภัณฑใหมีสภาพการใชงานไดดี  และรักษาสิ่งของหลวง 
ตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพเิศษ 
   ๓๑) งานที่มิไดกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  หรือ
งานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการใหหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ 
   ๓๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายอํานวยการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร  งานอํานวยการ
ทั่วไป  งานงบประมาณ  การรวบรวมขอมลูเพื่อกําหนดแนวทางและจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย แผนงานและ
โครงการของกองบัญชาการศึกษา (ยกเวนยุทธศาสตรการศึกษา)  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๒ 
   ๒) งานพิจารณา ศึกษา วเิคราะหสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบายและกําหนดยทุธศาสตรของ
กองบัญชาการศึกษา 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ  ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา 
   ๕) ดําเนินการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษา 

 



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

 



                        ๕๐๐ 
   
   ๒๔) ดําเนินการบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงนิการคลัง
ภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๒๕) ดําเนินการควบคุม กํากับ  เรงรัด และติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม   
   ๒๖) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา 
   ๒๗) ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 
   ๒๘) รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  
ผลผลิต กิจกรรม ไปยังสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายอํานวยการ ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร  งานธุรการทั่วไป  
งานพลาธิการ  งานสถานที่  งานยานพาหนะ  งานขนสง  งานการเงิน  งานบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ  ๓ 
   ๒) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน     
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด 
   ๓) ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และ 
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบัญชาการศึกษา 
   ๔) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
กองบัญชาการศึกษา  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบญัชีรับ – จาย   
   ๕) จัดเก็บรักษาเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงนิอื่น ๆ  รวมทั้ง 
การรับ – สง เงินรายไดแผนดิน 
   ๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๗) จัดทํารายงานฐานะทางการเงินสงสวนราชการที่เกี่ยวของ 
   ๘) ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๙) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๑๐) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามกาํหนดเวลา 
   ๑๑) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับเงนิเบกิเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกีย่วกับการขอเบิกเงินและ 
ใบโอนบัญชี 
   ๑๒) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ  การเบิกจายบําเหนจ็บํานาญ 

 



                        ๕๐๑ 
   
   ๑๓) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในกองบญัชาการศึกษา 
   ๑๔) งานขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการ
ชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจปฏบิัติหนาที่ราชการ 
   ๑๕) ควบคุม  กํากบั  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)      
   ๑๖) ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และการแจง
รายการหักภาษีตอกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
   ๑๗) รวบรวม  เก็บรักษา  และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
   ๑๘) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณในหมวด
คาใชจายประจํา คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ครุภณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
   ๑๙) งานตรวจสอบ ควบคุม และจดัทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง หมวดเงินเดือน
และคาจาง เงนิชวยเหลือตาง ๆ เงินเพิ่มพิเศษ บําเหน็จบาํนาญ เงินทดแทน และเงินสินบนรางวัล 
   ๒๐) งานรับ – จายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน  ตลอดจนการเก็บรักษาเงนิและเอกสาร
แทนตวัเงิน 
   ๒๑) งานทะเบยีนคมุและเอกสารควบคุมการรับ – จายเงิน  
   ๒๒) งานนําเงินสงกองการเงินและหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
   ๒๓) งานรับ – สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และดราฟระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และ
สถานที่ราชการอื่น ๆ 
   ๒๔) งานรับฝากและถอนเอกสารสิทธิ 
                           ๒๕) งานบําเหนจ็ตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต 
                           ๒๖)  งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนดิ และใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ 
                           ๒๗)  งานทํารายงานงบเดือนและรวบรวมใบสําคญัสงหนวยทีเ่กี่ยวของ 
                           ๒๘)   งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท 
                           ๒๙)   งานลงทะเบียนการใชเงนิยมืกรณีที่สงใบสําคัญการใชยมื 
                           ๓๐)   งานบัญชี 
                           ๓๑)   งานจัดทําบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีงบคงเหลือ บัญชีผลประโยชน 
ที่ไดรับจากหนวยงานและบคุคลอื่น  ตลอดจนทะเบียนตาง ๆ 
                           ๓๒)   งานควบคุมบญัชีเงินฝากของหนวยงานตาง ๆ ในกองบญัชาการศึกษา 
                           ๓๓)   งานทะเบยีนคมุการเบิก – จายเงินของกองบัญชาการศึกษา  

 



                        ๕๐๒ 
   
                           ๓๔)   งานรายงานสถานการณทางการเงินของกองบัญชาการศึกษา 
                           ๓๕)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับทะเบียนเงินรายไดแผนดนิ เงินนอกงบประมาณ  
เงินกองกลาง และเงินอืน่ ๆ ของกองบัญชาการศึกษา 
                           ๓๖)   งานรับรองและออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและคาจาง 
                           ๓๗)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของกองบัญชาการศึกษา 
                           ๓๘)   งานทะเบยีนคมุลูกหนี ้
                           ๓๙)   งานดําเนนิการเกี่ยวกับหนี้สินทางแพงของขาราชการตํารวจในกองบัญชาการ
ศึกษา 
                           ๔๐)   งานตรวจบัญชีของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการศึกษา 
                           ๔๑)   งานวางระเบียบการเงินและการบัญชี  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของบัญชี
การเงิน 
                           ๔๒)   งานตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกี่ยวกบัการเงิน  เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา 
                           ๔๓)   ดําเนินการจัดหา จัดซ้ือ จาง การซอมและบํารุงรักษาพัสดุส่ิงของหลวง 
ไวใชในราชการในหนวยงานตามระเบยีบ 

 ๔๔)   ดําเนินการแลกเปลี่ยน การเชา พัสดุส่ิงของหลวงไวใชในราชการในหนวยงาน 
ตามระเบียบ 

 ๔๕)   งานขายทอดตลาดสิ่งของหลวง 
 ๔๖)   แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรบัการจัดซื้อ จดัจาง ใหเปนไปตามกฎหมายและ 

ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ  และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุและตรวจนบัพัสดุ
คงเหลือประจาํป ตามระเบียบ 
                           ๔๗)   เก็บรักษาสรรพเอกสาร  ตลอดทั้งสรรพบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพัสดุ 
                           ๔๘)   งานจัดทําบัญชีส่ิงของหลวง  และการเบกิจายวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งของหลวง 
                           ๔๙)  งานการคลังพัสดุและเก็บรักษาพัสด ุ
                           ๕๐)   งานพัฒนาวางแผนใหหนวยในสังกัดมวีัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือเครื่องใช 
อยางพอเพยีงและมีประสิทธิภาพ 
                           ๕๑)   งานสนับสนุนกิจกรรมสงกําลังบํารุงยามฉุกเฉินจําเปนเกีย่วกับวัสดุ อุปกรณ 
                           ๕๒)   งานลงบัญชีดานการจัดซื้อ จดัจาง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
                           ๕๓)   งานลงรายละเอียดครุภณัฑในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(POLIS) 
                           ๕๔)   ดําเนินการแจงกรมวิเทศสหการ  กรณีจําหนายพัสดยุูซอม 

 



                        ๕๐๓ 
   
                           ๕๕)   งานทะเบยีนทีร่าชพัสดุ  
                           ๕๖)   ดําเนินการแจงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  กรมสรรพากร  เมื่อมีการจัดหา
ภายในวงเงินที่กําหนดตามระเบียบ 
                           ๕๗)   รวบรวมใบสําคัญดานการจดัซื้อ จัดจาง สงการเงินเพื่อเบิกจาย 
                           ๕๘)   จัดทําบัญชีรายการแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนซ่ึงรถราชการ 
ไวเปนหลักฐานตามระเบยีบ
                           ๕๙)   ดําเนินการจัดหาและควบคมุการใชรถราชการตามระเบียบ 
                           ๖๐)   เก็บและซอมบํารุงรักษารถราชการตามระเบียบ 
                           ๖๑)   จัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรักษารถราชการแตละคันตามระเบยีบ 
                             ๖๒)   ดําเนินการจดัหา ตรวจสอบความตองการเกี่ยวกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันหลอล่ืน และควบคุมการเบิกจาย  ตลอดจนการตรวจสอบการใชน้าํมันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกดัใหเปนไปตามระเบียบ 
                           ๖๓)   งานวางระเบียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามนัหลอล่ืน 
                           ๖๔)   งานประสานงานการจัดซื้อ จัดหา น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอล่ืน 
                           ๖๕)   แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถราชการเปนประจําทกุเดือน  แลวรายงานผล
ใหผูบัญชาการทราบ 
                           ๖๖)   เก็บรักษาเอกสาร  ตลอดทั้งบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับยานพาหนะ 
                           ๖๗)   งานศึกษาวางแผนเกีย่วกับการจัดซื้อ จัดหา ยานพาหนะ  ตลอดจนการใช
ยานพาหนะ 
                           ๖๘)   งานวางระเบียบการใชยานพาหนะ การควบคุมและตรวจสอบการใชยานพาหนะ
ของหนวยงานตาง ๆ 
                           ๖๙)   งานจัดทําทะเบียนประวัตยิานพาหนะทุกชนิด  รวมทั้งการจัดทําทะเบยีนและ
หมายเลขยานพาหนะ 
                           ๗๐)   งานบริการเกีย่วกับการใชยานพาหนะ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกจิการขนสงและ
การใชยานพาหนะ  ตลอดจนติดตอประสานงานการจางเหมาเพื่อบริการเกี่ยวกับการขนสงขาราชการตํารวจ
และผูเขารับการอบรม 
                          ๗๑)   การใหการสนับสนุนเกีย่วกบัการศึกษาและฝกอบรมเกีย่วกับการขับรถและการ
บํารุงรักษาเครื่องยนตใหกับขาราชการตํารวจและผูเขารับการอบรม 
                          ๗๒)   งานจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ  เพื่อการซอมแซมและบาํรุงรักษายานพาหนะ 
                          ๗๓)   งานบํารุง ซอมแซม รักษาอาคารสถานที่  

 



                        ๕๐๔ 
   
                          ๗๔)   งานควบคุม กาํกับ ดูแลการกอสรางและซอมแซมใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ของทางราชการ 
                          ๗๕)   งานประสานงานกับกองโยธาธิการเกี่ยวกับการออกแบบรปูรายการสิ่งกอสราง
และการซอมแซมสิ่งกอสราง 
                          ๗๖)   งานแจงการเรียกคาปรับและบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ 
                          ๗๗)   งานจัดทําใบกนัเงินไวเบิกเหลื่อมป  และการขอขยายเวลาเบิกจายเงิน 
                          ๗๘)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
                          ๗๙)   งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)   ฝายอํานวยการ  ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนนิการทางวินยัและ
กฎหมาย  การรายงานการดําเนินการทางวนิัย รายงานการลงโทษ  การสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการ
ไวกอน และการใหออกจากราชการกรณีหยอนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง  รวมถึงการอุทธรณ รองทุกข  
และเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายแกหนวยงานตาง ๆ ในสงักัด  ตลอดจนการดําเนินคดีในศาล  โดยปฏิบัติหนาที่  
ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๔ 
   ๒) งานพิจารณาดาํเนินการทางวนิัยกับขาราชการตํารวจและลูกจางกระทําผิดวินยั  
หรือตองหาคดีอาญา หรือถูกฟองคดีอาญาและคดีแพง   
   ๓) การรายงานการดําเนินการทางวินยั รายงานการลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือให
ออกจากราชการไวกอน  และการใหออกจากราชการกรณีหยอนความสามารถ หรือมีมลทินมัวหมอง  รวมถึง
การอุทธรณ รองทุกข  
   ๔) งานดานการควบคุม ตรวจสอบ กวดขนั  ดแูลการปฏบิัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจ  ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง และประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบวินัย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณตาํรวจ 
   ๕) จัดทําบัญชีคุมสํานวนการสอบสวนทางวนิัย  จดัทําสถิติการดําเนนิการทางวินัย  
และสถิติการลงโทษทางวินยั 
   ๖) ศึกษา วเิคราะหสภาพมูลเหตุการกระทําผิดวินยั   
   ๗) งานการพจิารณารับเรื่องราวรองทุกข  หนงัสือรองเรียน  หรือเร่ืองที่ปรากฏ 
เปนขาวตามหนังสือพิมพหรือส่ือตาง ๆ เกี่ยวกับขาราชการตํารวจ  หรือการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ 
ในกองบัญชาการศึกษา  และการสืบสวนขอเท็จจริง 
   ๘) จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจ  แยกประเภทเกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่  
และปญหาสวนตัว 

 



                        ๕๐๕ 
   
   ๙) การควบคุม พจิารณา และวนิิจฉัยสํานวนคดีปกครอง  รวมทั้งรวบรวมคําวินิจฉยั
ของศาลปกครอง  
   ๑๐) ดําเนินการฟองรองหรือแกตางคดีปกครอง  โดยประสานพนักงานอยัการตาม
กระบวนพิจารณาคดีปกครอง  การอุทธรณคําส่ังหรือคําพิพากษาศาลปกครอง  กรณีกองบัญชาการศึกษา 
และหนวยงานในสังกัดถูกฟองคดีปกครอง 
   ๑๑) การดําเนนิการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
   ๑๒) ศึกษาและเผยแพรเกีย่วกับงานวิชาการกฎหมายใหกับขาราชการตํารวจใน 
กองบัญชาการศึกษา 
   ๑๓) จัดทํา  ตรวจราง  เสนอแนะ  ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ และ
คําส่ังที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา  
   ๑๔) ใหคําปรึกษา  ตอบขอหารือปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และคําส่ัง 
 แกหนวยงานในสังกัดและขาราชการตํารวจในกองบัญชาการศึกษา 
   ๑๕) ดําเนินการเกีย่วกับงานนิติกรรมและสัญญาของกองบัญชาการศึกษา 
   ๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  ฝายอํานวยการ  ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพนัธของ
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
แขกของสํานกังานตํารวจแหงชาติ หรือกองบัญชาการศึกษา 

 



                        ๕๐๖ 
   
   ๙) งานประชุมระหวางประเทศที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายให
กองบัญชาการศึกษาเปนเจาภาพ 
   ๑๐) งานติดตอประสานงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางกองบญัชาการ
ศึกษากับหนวยศึกษาอบรมของตํารวจตางประเทศ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  รวมทั้ง 
สวนราชการและองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของเพือ่แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ  ตลอดจนพัฒนา 
ความรวมมือทางวิชาการและการใหการสนับสนุนชวยเหลือดานการศึกษาอบรม  รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
บุคลากร 
   ๑๑) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ ของกองบัญชาการ
ศึกษา 
   ๑๒) งานแปลและลามภาษาตางประเทศ  รวมทัง้การโตตอบหนังสือภาษาตางประเทศ  
ในภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
   ๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายอํานวยการ  ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทหรือ
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล  ประมวลผลขอมูลขอสนเทศ  สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาดานเทคนิคเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนับสนุนขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสนิใจทางการ
บริหารและการศึกษาอบรม  เปนศูนยกลางการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑) งานอํานวยการของฝายอํานวยการ ๖ 
   ๒) ศึกษา วางแผน และกําหนดรูปแบบโครงสรางพื้นฐานของระบบฐานขอมูลให
สอดคลองกับระบบฐานขอมูลที่เปนมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางการบริหาร
ของผูบังคับบัญชา 
   ๓) บริหารจัดการ แลกเปลี่ยน หรือเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานใน
กองบัญชาการศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๔) พัฒนาและปรบัปรุงแกไขระบบฐานขอมูลใหมีความถกูตองสมบูรณ 
   ๕) จัดหาและดแูลรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  รวมทั้งควบคมุการใช
และการเขาถึงขอมูลอยางเปนระบบ  สามารถตรวจสอบได 
   ๖) สนับสนุนการสืบคนขอมูลตามความตองการของผูใชงานและผูบริหาร 

 



                        ๕๐๗ 
   
   ๗) การจัดเก็บและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมและ 
การใชประโยชนจากสถิติขอมูลขอสนเทศของกองบัญชาการศึกษา 
   ๘) วางแผนการปฏิบัติและกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่เกีย่วของกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๙) กํากับ  ดแูล  เผยแพร  และพัฒนาเว็บไซตของกองบัญชาการศึกษา  รวมทั้งบริหาร
จัดการเชื่อมโยงระบบเครือขายและการสื่อสารภายในกองบัญชาการศึกษา  ตลอดจนเชื่อมโยงระบบเครือขาย
และการสื่อสารกับหนวยงานอื่นในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๐) ใหบริการทางวิชาการและดาํเนินการฝกอบรม  เพื่อพัฒนาทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกขาราชการตํารวจในกองบัญชาการศึกษา 
   ๑๑) ศึกษา วจิัย คนควา และออกแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่ตํารวจ 
   ๑๒) ดําเนินการจัดหา  กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติ  การบํารุงรักษา  และใหการ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีดานการสื่อสาร  ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมระบบงานตาง ๆ ที่จําเปน  เพื่อพฒันาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกองบัญชาการศึกษา 
   ๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๔) งานอื่น ๆ  ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  ศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคณุธรรม   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การสงเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรมของขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  ดําเนินการ
เกี่ยวกับตวัช้ีวดั  การประกาศเชิดชูเกยีรตหินวยงานและตัวบุคคล   เผยแพรประชาสมัพันธภารกิจ  และพัฒนา
หลักสูตรการอบรมดานจริยธรรมและคุณธรรมใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาติ   
ตามกฎ ก.ตร. วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของศูนยสงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
   ๒) งานพัฒนา ปรับปรุงแกไข กาํหนดตวัช้ีวัดและหลักเกณฑการประเมิน  เพื่อ
ประกาศเชิดชเูกียรติหนวยงานและขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดเียี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ 
   ๓) เปนศูนยกลางในการสรางเครือขายเชื่อมโยงงานสงเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
   ๔) ดําเนินการเกีย่วกับงานของศนูยสงเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม  และ 
ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

 



                        ๕๐๘ 
   
   ๕) จัดกิจกรรมรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ เผยแพรเกีย่วกับงานจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของขาราชการตํารวจ  รวมทัง้กิจกรรมของศูนยสงเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม    
และใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
   ๖) ศึกษา วเิคราะหสภาพปญหา อุปสรรค พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ        
ศูนยสงเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม   และใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ 
   ๗) ดําเนินการกําหนดหลักสูตรและพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรมใหกบัขาราชการตํารวจ 
   ๘) จัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคณุธรรมใหกับขาราชการตํารวจ 
ในหลักสูตรสาํคัญ 
   ๙) ประสานความรวมมือกับสถาบัน หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนในการจดักิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคณุธรรมใหกับขาราชการตํารวจ 
   ๑๐) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ สนบัสนุนการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรม  ใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๑) สรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันดานจริยธรรมและคุณธรรม 
   ๑๒) จัดทําทะเบียนผูเขารับการฝกอบรมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม 
   ๑๓) งานตดิตามประเมนิผลการฝกอบรมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม  รวบรวมขอมูล
และจัดทําสถติิ 
   ๑๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข)  สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ  ประกอบดวย   
                     (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารงานบุคคล 
   ๓) งานคดีและวินยั 
   ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕) งานการเงินและงานบัญช ี
   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)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
          ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
                                        ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๒)  ฝายยุทธศาสตรการศึกษา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนานโยบายและ 
ยุทธศาสตรการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  งานกลั่นกรองงานการศึกษาอบรม  งานแผนการศึกษา
อบรม  และงานสถิติขอมูลการศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายยุทธศาสตรการศึกษา 
   ๒) กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนปฏิบัติงานดานการศึกษาอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมทั้งวิเคราะหและตดิตามประเมินผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ 
   ๓) วิเคราะห วิจยัเพื่อกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการศึกษาอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
   ๔) พิจารณา กล่ันกรอง และตรวจสอบโครงการและหลักสตูรการศึกษาอบรมหรือ
ระเบียบเกี่ยวกบัการศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๕) ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนนิงานดานการศึกษาอบรมของสถาบันการศึกษาอบรม
และหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๖) พิจารณาตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหาเกีย่วกับการศึกษาอบรมที่หนวยตาง ๆ หารือ
มายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๗) จัดทําทะเบียนการศึกษาอบรมทุกหลักสูตรในภาพรวมของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  
   ๘) รวบรวมและจดัพิมพระเบยีบ ขอบังคับวาดวยการศึกษา  พรอมทั้งขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 



                        ๕๑๐ 
   
   ๙) ประสานความรวมมือดานการศึกษาอบรมกับหนวยงาน  และสถาบันการศึกษา
อบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อพัฒนาการศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
   ๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายพฒันาหลักสูตร ๑  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนการสอน  การศึกษาอบรมขาราชการตํารวจชั้นสญัญาบัตร  และงานพัฒนา 

โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้ครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
   ๑) งานอํานวยการของฝายพัฒนาหลักสูตร  ๑ 
   ๒) งานสราง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
   ๓) งานวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน 
การศึกษาอบรม  ตลอดจนการวัดผล ประเมนิผล และติดตามผลการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นสญัญาบัตร 
   ๔) งานการฝกอบรมพัฒนาครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๕) งานการประเมนิครู – อาจารย เพื่อเล่ือนตําแหนง 
   ๖) งานจัดทําทะเบียนครู – อาจารย และวิทยากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๗) งานจัดทํา แกไข และปรับปรุงตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันสมัย  
   ๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายพฒันาหลักสูตร ๒   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนการสอน  การศึกษาอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน  และงานพัฒนาเทคโนโลยี 

  ดังนี ้โดยปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษาและสื่อการเรยีนการสอน  
   ๑) งานอํานวยการของฝายพัฒนาหลักสูตร ๒ 
   ๒) งานสราง พัฒนา ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและหลักสูตรการศึกษาอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน 
   ๓) งานวิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา รูปแบบ เทคนิค กระบวนการเรียนการสอน 
การศึกษาอบรม  ตลอดจนการวัดผล ประเมนิผล และติดตามผลการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
   ๔) งานพัฒนาเทคโนโลยทีางการศึกษาและสื่อการเรยีนการสอน 
   ๕) งานศึกษา วิเคราะห วจิัย และพัฒนาอุปกรณที่เกีย่วกับการศึกษาอบรม 
   ๖) งานจัดทํา แกไข และปรับปรุงตําราวิชาการตาง ๆ ใหเหมาะสมและทันสมัย  
   ๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  ฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานการกําหนดและพัฒนามาตรฐาน  เกณฑการประเมินและระบบการประกันคณุภาพภายใน  การตรวจ
ประเมินคุณภาพ  การวิเคราะห ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหนวยศึกษาอบรมของสํานักงาน

 



                        ๕๑๑ 
   
ตํารวจแหงชาติที่มีการฝกอบรมหลักสูตรประจํา  เชน  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘  และศนูยฝกอบรม ศนูยปฏิบัติการตํารวจจังหวดัชายแดนภาคใต  กองกํากบัการ ๑ – ๙   
กองบังคับการฝกพิเศษ  และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  ในกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
เปนตน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑) งานอํานวยการของฝายมาตรฐานและการประกันคณุภาพ  ๑ 
   ๒) กําหนด จัดทํา และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
   ๓) จัดทําและพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
   ๔) จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมขอมูลการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
   ๕) วางแผนและดาํเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห  รวมทั้งประเมินผล 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  
   ๖) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  
   ๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาของหนวยศึกษาอบรม 
   ๘) จัดทําขอเสนอแนะใหหนวยศึกษาอบรมปรับปรุงแกไข  ในกรณีที่ผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาไมไดมาตรฐาน 
   ๙) ประสานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  และหนวยงานอืน่ ๆ  เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ
สําหรับการประเมินคณุภาพ  รวมทั้งประสานและอํานวยการใหหนวยศึกษาอบรมพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
   ๑๐) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษา
อบรม 
   ๑๑) จัดทําหนังสือ เอกสาร และคูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานตํารวจ
แหงชาต ิ รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยศึกษาอบรมในการจดัทําคูมือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของหนวย  การจัดทาํรายงานการศกึษาตนเองและรายงานประจําป  เพื่อรับการตรวจประเมนิ 
   ๑๒) งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานการกําหนดและพัฒนามาตรฐาน  เกณฑการประเมินและระบบการประกันคณุภาพภายใน  การตรวจ
ประเมินคุณภาพ  การวิเคราะห ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของหนวยศึกษาอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่รับผิดชอบจัดการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค  

 



                        ๕๑๒ 
   
เชน  วิทยาลัยการตํารวจ  ศนูยพัฒนาดานการขาว ในกองบัญชาการตํารวจสันติบาล  สถาบันฝกอบรมและวิจยั
การพิสูจนหลักฐานตํารวจ ในสํานักงานพสูิจนหลักฐานตํารวจ  และหนวยงานดานการฝกอบรมของหนวย 
ตาง ๆ  เปนตน  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายมาตรฐานและการประกันคณุภาพ  ๒ 
   ๒) กําหนด จัดทํา และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
   ๓) จัดทําและพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
   ๔) จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมขอมูลการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
   ๕) วางแผนและดาํเนินการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห  รวมทั้งประเมินผล
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  
   ๖) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  
   ๗) การรับรองมาตรฐานการศึกษาหนวยศกึษาอบรม 
   ๘) จัดทําขอเสนอแนะใหหนวยศึกษาอบรมปรับปรุงแกไข  ในกรณีที่ผลการประเมิน
คุณภาพการศกึษาไมไดมาตรฐาน 
   ๙) ประสานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  และหนวยงานอืน่ ๆ  เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนามาตรฐานและเกณฑ
สําหรับการประเมินคณุภาพ  รวมทั้งประสานและอํานวยการใหหนวยศึกษาอบรมพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
   ๑๐) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวย
ศึกษาอบรม 
   ๑๑) จัดทําหนังสือ เอกสาร และคูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานตํารวจ
แหงชาต ิ รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยศึกษาอบรมในการจดัทําคูมือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของหนวย  การจัดทาํรายงานการศกึษาตนเองและรายงานประจําป  เพื่อรับการตรวจประเมนิ 
   ๑๒) งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗)  ฝายวชิาการประกันคุณภาพ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  งานวิเคราะห วิจัย และประเมินผลการประกันคณุภาพ  
ตลอดจนงานวชิาการประกันคุณภาพ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายวิชาการประกันคณุภาพ 
   ๒) วิเคราะห วิจยั เพื่อพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศกึษาในภาพรวมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 



                        ๕๑๓ 
   
   ๓) พัฒนาและจัดการองคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๔) วิเคราะห ประมวลขอมูล ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  และใหบริการขอมูล
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา  
   ๕) จัดการประชุม สัมมนา และฝกอบรมเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   ๖) ประสานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และหนวยงานอืน่ ๆ  เพื่อพัฒนาองคความรูและระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานตํารวจ
แหงชาติ   
   ๗) งานทะเบยีนและฝกอบรมพัฒนาผูประเมนิคุณภาพการศึกษา 
   ๘) งานประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก
หนวยงานและสาธารณชน  
   ๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ค)  วิทยาลัยการตาํรวจ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารงานบุคคล 
   ๓) งานคดีและวินยั 
   ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕) งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖) งานงบประมาณ  
   ๗) งานสงกําลังบํารุง  
   ๘) งานสวัสดิการ  
   ๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒) งานศึกษาอบรม 
   ๑๓) งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพของขาราชการ
ตํารวจในสังกดั  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรบัผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจบุัน 
   ๑๔) งานพิธีการฝกอบรม 
   ๑๕) งานดานพยาบาล ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูเขารับการฝกอบรมและ
ขาราชการตํารวจ 

 



                        ๕๑๔ 
   
   ๑๖) งานบริการเกีย่วกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร 
   ๑๗) งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร 
   ๑๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙) งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๒)  ฝายบริหารการฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ  
งานการฝกอบรม งานวิชาการ และงานวดัผลและประเมนิผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้  
   ๑) งานอํานวยการของฝายบริหารการฝกอบรม 
   ๒) ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวย   
   ๓) จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําป เสนอกองบัญชาการศึกษา 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล  รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน 
   ๔) จัดระบบการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการฝกอบรม  ตลอดจนกํากับดูแล 
การฝกอบรมใหเปนไปตามปรัชญาและวตัถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
   ๕) งานคัดเลือกและเตรียมการฝกอบรม 
   ๖) ประสานงานกบักลุมงานอาจารยและหนวยที่เกี่ยวของ 
   ๗) จัดทําปฏิทินการฝกอบรมและตารางการฝกอบรม 
   ๘) การแตงตั้งครู – อาจารย  การเชิญผูทรงคุณวุฒแิละอาจารย 
   ๙) กําหนดเกณฑการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
   ๑๐) ประสานกลุมงานอาจารยดําเนินการสอบและวัดผลการฝกอบรม  
   ๑๑) การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม  
   ๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายกิจการการฝกอบรม   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปกครอง ๑                     
งานปกครอง ๒  งานทัศนศกึษา  งานกีฬาและนันทนาการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายกิจการการฝกอบรม 
   ๒) งานปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลผูเขารับการฝกอบรมใหอยูในระเบียบของ
วิทยาลัยการตาํรวจ 
   ๓) งานใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตัิตนในระหวางการศึกษาอบรมของ 
ผูเขารับการฝกอบรม 
   ๔) งานควบคุมอาคารหอพักผูเขารับการฝกอบรม  อาคารโภชนาการ 

 



                        ๕๑๕ 
   
   ๕) ประสานกับอาจารยเลขานุการประจําวิชาเกี่ยวกับการตอนรับอาจารย ผูบรรยาย  
หรือวิทยากร และการรับ – สง  
   ๖) จัดแบงกลุมถกแถลงหรือสัมมนาตามที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗) บันทึกการเรยีนการสอนของอาจารยไวเปนหลักฐาน 
   ๘) บริการอุปกรณการสอนแกอาจารย  และกํากับดแูลอุปกรณในหองฝกอบรม 
ใหพรอมอยูเสมอ 
   ๙) จัดและกํากับดแูลหองเรียน หองสอบ หองสัมมนา หรือหองถกแถลง 
   ๑๐) เก็บรวบรวมสถิติการลาและควบคุมความประพฤติของผูเขารับการฝกอบรม   
แลวสงมอบใหฝายบริหารการฝกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
   ๑๑) ประเมินผลเกีย่วกับความประพฤติ ระเบยีบ วินัย บุคลิกลักษณะ  เพื่อประกอบ
ความเหน็ลงในหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
   ๑๒) จัดเจาหนาที่เวรผูเขารับการฝกอบรมทําหนาที่ตาง ๆ  
   ๑๓) กํากับ ดแูลความเปนระเบยีบเรียบรอย ความสะอาด และความเหมาะสมของ
หองเรียนและหองสันทนาการ 
   ๑๔) จัดทําแผน ตดิตอประสานงาน และนําผูเขารับการฝกอบรมไปศึกษาดูงาน  อีกทั้ง
รวบรวมขอมลูในการศึกษาดูงานของหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
   ๑๕) งานการใหความรูทางดานกฬีาและพลานามัย 
   ๑๖) งานทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
   ๑๗) งานจัดการดานนันทนาการตามหลักสูตรตาง ๆ 
   ๑๘) งานควบคุมอาคารพลศึกษา 
   ๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๔)  ฝายวิทยบริการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมวิชาการและ
บริการวิชาการ  งานบรรณสารสนเทศ  และงานศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายวิทยบริการ 
   ๒) จัดการความรู เพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยกลางองคความรูทางวิชาการ                                      
   ๓) จัดทําแผนปฏบิัติงาน  เพื่อกาํหนดกรอบการสงเสริมบริการวิชาการ 
   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) งานประสานงานกับอาจารยและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมส่ือการเรียน             
การสอน 
   ๑๐) งานจัดทําสําเนาเอกสาร ตํารา  พัฒนาการผลิตและบริการสื่อมัลติมีเดีย 
   ๑๑) งานควบคุมและเก็บรักษาเครื่องพิมพ อุปกรณการพิมพ เครื่องโรเนียว และ
อุปกรณการโรเนียว   
   ๑๒) สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอยางมีสวนรวม  
   ๑๓) แสวงหาความรวมมือจากศนูยสารสนเทศทั้งภายในและตางประเทศ  เพือ่ใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกนัอยางคุมคา  
   ๑๔) กําหนดแผนและโครงการการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหกับ
ขาราชการตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยการตํารวจ  รวมทั้งขาราชการตํารวจ
ของหนวยงานในสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีร่องขอ 
   ๑๕) กําหนดและเสนอความตองการอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของ 
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอและเหมาะสม 
   ๑๖) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของศูนยฝกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมใชงานเสมอ 
   ๑๗) ฝกอบรมตามนโยบายและแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนด   
รวมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําเกีย่วกับการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑๘) กําหนดแผนและโครงการการฝกอบรมดานภาษาตางประเทศ  ใหกับขาราชการ
ตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของวิทยาลัยการตํารวจ  รวมทั้งขาราชการตํารวจ 
ของหนวยงานในสํานักงานตาํรวจแหงชาติ  รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีร่องขอ 
   ๑๙) กําหนดและเสนอความตองการอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของ 
ศูนยฝกอบรมภาษาตางประเทศใหเพยีงพอและเหมาะสม 
   ๒๐) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการฝกอบรมและเทคโนโลยีของศูนยฝกอบรม
ภาษาตางประเทศใหพรอมใชงานเสมอ 
   ๒๑) ฝกอบรมตามนโยบายและแผนการฝกอบรมดานภาษาตางประเทศที่กาํหนด  
   ๒๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



                        ๕๑๗ 
   
  (๕)   ฝายวิจัยและพฒันา มหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมและประสานงาน
วิจัย  งานวจิัยและพัฒนาวิชาการ  งานฐานขอมูลและพัฒนาคุณภาพงานวิจยั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑) งานอํานวยการของฝายวิจัยและพัฒนา 
   ๒) จัดทําแผนปฏบิัติงาน  เพื่อกาํหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ผลงานวิจัยของครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง 
   ๓) งานสรรหาผลงานวิจยัทั้งในและตางประเทศ 
   ๔) จัดหาและจดัทําทะเบียนผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ 
   ๕) จัดหาทนุเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
   ๖) งานประชาสัมพันธ  เพื่อเผยแพรผลงานการวิจัย บทความทางวิชาการของ 
ครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอบรม 
   ๗) ประสานและสรางเครือขายสนับสนุนดานการวจิัย  จดักิจกรรมทางวชิาการ 
ประชุมสัมมนา  แลกเปลี่ยนประสบการณ  การผลิตผลงานวิจยัของครู – อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
อบรมระหวางหนวยงานภายในดวยกันและกับหนวยงานภายนอก 
   ๘) คนควา รวบรวมขอมูลปรากฏการณทางสังคมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ  สนับสนุนครูอาจารยในการพัฒนาการฝกอบรม 
   ๙) จัดทําฐานขอมลูงานวิจยั บทความทางวิชาการ เอกสาร ตํารา ในรูปแบบ 
องคความรู (Knowledge Base) 
   ๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ง)   กองบังคบัการฝกอบรมตํารวจกลาง  ประกอบดวย 

 (๑)   ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารงานบุคคล 
   ๓) งานคดีและวินยั 
   ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕) งานการเงินและงานบัญช ี
   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) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายบริการการฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ คัดเลือก 
และเตรียมการ งานผลิตเอกสารและตํารา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด งานประกันคณุภาพ  และ
งานวัดผลและประเมินผล  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายบริการการฝกอบรม 
   ๒) วางแผนและเตรียมการดําเนินการฝกอบรมตามนโยบายและแผนการศึกษา 
ที่กําหนด  ตลอดจนงานพิธีการฝกอบรม 
   ๓) จัดระบบการฝกอบรม  และควบคุมใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของ 
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
   ๔) คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสวนทีก่องบัญชาการศึกษา 
มอบหมายใหกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางดําเนนิการ 
   ๕) ประสานงานกบักลุมงานอาจารยและหนวยที่เกี่ยวของ 
   ๖) จัดทําปฏิทินการฝกอบรมและตารางการฝกอบรม 
   ๗) การแตงตั้งครู – อาจารย  การเชิญผูทรงคุณวุฒแิละอาจารย 
   ๘) สงเสริมใหผูเขารับการอบรมรูจักพัฒนาและสรางสรรคตนเองใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซ่ึงมีอยูตลอดเวลา  ตลอดจนพัฒนาการคนควา วิจยัในแขนงวิชาตาง ๆ  
ของวิชานั้น ๆ  
   ๙) จัดทําแผน เตรียมการ ติดตอประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  และนํา 
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ไปทัศนศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ  รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล 
   ๑๐) จัดทําทะเบียนการศึกษาของนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ   

 



                        ๕๑๙ 
   
   ๑๑) รวบรวมคะแนนสอบจากครู – อาจารย และประกาศผลการศึกษา  
   ๑๒) กําหนดความตองการอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพยีงพอ
และเหมาะสม 
   ๑๓) ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหใชงานได
ตลอดเวลา  รวมทั้งดูแลศูนยคอมพิวเตอร หองจริยธรรม หองปฏิบัติการสืบสวน หองโรงพักจําลอง  รวมถึง
หองสื่อการเรียนการสอนทีจ่ะเกิดขึ้นภายในอนาคต 
   ๑๔) ติดตามประสานงานกับอาจารยผูบรรยายและสาธิตในการใชอุปกรณการศึกษา 
   ๑๕) งานแจกจาย และเก็บรักษาเอกสารคําสอนและตํารา 
   ๑๖) รับผิดชอบโครงการผลิตเอกสารคําสอน ตํารา บทเรียน และเอกสารทางวิชาการ 
รวมทั้งโครงการวิจัยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาการตาง ๆ 
   ๑๗) งานออกแบบศิลปกรรมและเขารูปเลม 
   ๑๘) งานรวบรวมความตองการการใชหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ และวัสดหุองสมุด 
   ๑๙) จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  เพื่อใหบริการในสวนรูปลักษณะทางกายภาพ  และ 
การเชื่อมโยงกบัการยืม – คืน ดวยระบบอัตโนมัติ 
   ๒๐) วิเคราะหและจัดเลขหมูหนงัสือ วารสาร หรือส่ิงพิมพตาง ๆ  งานทะเบียนและสถิติ
ของหองสมุด 
   ๒๑) จัดทําบัตรรายงาน บัตรยืมและสงคืนหนังสือ  บริการหนังสือและชวยคนหา 
   ๒๒) งานรวบรวมรายชื่อหนังสือ เอกสาร วารสารหรือส่ิงพิมพ ที่สําคัญหรือนาจะเปน
ประโยชน แนะนําแกบุคคลหรือหนวยราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๒๓) งานซอมบํารุงหนังสือและวสัดุหองสมุด 
   ๒๔) งานธุรการและงานสารบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส 
   ๒๕) วางแผนและการกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศของ        
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  รวมทัง้กํากับดแูลใหมีการปฏิบัติตามแบบแผนและคําส่ัง  และปรับปรุง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหมีความทนัสมัย  และใชสนับสนุนงานปองกัน
ปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน  ตลอดจนงานดานอืน่ ๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
   ๒๖) กําหนดวิธีการเผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถ
เปดเผยไดและเปนประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติงานตํารวจ 
   ๒๗) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานในหนาทีต่ํารวจ  ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาแกงานตาง ๆ ในสังกัด  และจัดทําระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล
สําหรับผูที่จะเขามาใชหรือแกไขขอมูลไวอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 

 



                        ๕๒๐ 
   
   ๒๘) รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่วกบัการประชาสัมพันธนํามาปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพนัธเสนอผูบังคับบัญชา  และจัดหา 
จัดทําวัสดุ อุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพนัธของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
   ๒๙) รวบรวมขาวสารจากสื่อสารมวลชนทุกประเภท  เพื่อสรุปวิเคราะหและเผยแพร
ภายในกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
   ๓๐) จัดทําและแจกจายเอกสารหรอืส่ิงพิมพที่เปนประโยชนในดานการรับสมัครและ
สอบคัดเลือก  ตามหลักสูตรที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํหนดแกนกัเรยีนและประชาชนทั่วไป  ตลอดจน
ผูสนใจอื่น ๆ ไดทราบ 
   ๓๑) เผยแพรกจิกรรมของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางทางวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ วารสาร และส่ือสารมวลชนอื่น ๆ 
   ๓๒) รวบรวมขาวสารและประมวลขอเท็จจริงที่ส่ือมวลชนกลาวถึงกองบังคบัการ
ฝกอบรมตํารวจกลาง  เพื่อนาํเสนอผูบังคับบัญชา 
   ๓๓) ติดตอประสานงานกับสื่อสารมวลชนทุกประเภท  เพื่อจัดทําขาวในกจิกรรม 
ตาง ๆ ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
   ๓๔) เปนเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกในการตดิตอสอบถามแกขาราชการตํารวจ  
ส่ือมวลชน นกัเรียน นักศึกษา ที่มาติดตอกับกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
   ๓๕) ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  การควบคุม การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง   
   ๓๖) จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําป เสนอกองบัญชาการศึกษา 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผล  รวมทั้งเผยแพรตอสาธารณชน 
   ๓๗) จัดเก็บและรายงานผลการศกึษา วดัผลการศึกษาตามหลกัสูตร และประเมินผล
กระบวนการเรียนการสอน   
   ๓๘) งานวิเคราะห วิจัยเกีย่วกับการศึกษา  รวบรวม เผยแพรผลการวิจัยและเอกสาร 
ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  
   ๓๙) ติดตามและประเมินผลผูผานการฝกอบรมที่ไปปฏิบัติหนาที่  เพื่อปรับปรุง
นโยบายการศกึษาใหเหมาะสม   
   ๔๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)   ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองรอยท่ี ๑
กองรอยที่ ๒  กองรอยที่ ๓  งานกีฬาและนนัทนาการ  และครูฝกพลศึกษา  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้
 

 



                        ๕๒๑ 
   
   ๑) งานอํานวยการของฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม 
   ๒) ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลนักเรยีนนายสิบตํารวจและผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในดานความประพฤติใหอยูในระเบียบวินยั คําส่ัง และขอบังคับตาง ๆ ของ 
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
   ๓) ดูแล ตรวจตรา กวดขนั ใหนกัเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม 
มีความตั้งใจ ความเอาใจใสการศึกษาอบรมใหไดผลดีอยูเสมอ 
   ๔) วางแผน ควบคุม ดูแลนักเรยีนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 
การฝกตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
   ๕) อบรม ใหคําปรึกษา แนะนําในการประพฤติตน การวางตน การแกไขปญหา
ขอขัดของแกนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม  เพื่อใหมีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และอุดมการณ 
   ๖) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือส่ิงของหลวงตาง ๆ  
   ๗) เตรียมการฝก ใหความรูในการฝกทดสอบการใชหอสูงและสถานีทดสอบกําลังใจ  
แกนกัเรียนนายสิบตํารวจ  ผูเขารับการฝกอบรม  รวมทั้งขาราชการตํารวจ  หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ตามที่ไดรับการรองขอหรือเมื่อไดรับคําส่ัง 
   ๘) ใหการศกึษาอบรม และพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา และ
การฝกการตอสูปองกันตัว  ตลอดจนจัดกจิกรรมนันทนาการตามหลักสูตรตาง ๆ 
   ๙) จัดหา ควบคุม เบิกจาย จัดเกบ็ และดแูลรักษาอุปกรณเพือ่การกีฬาและนันทนาการ 
   ๑๐) จัดทําแผน เตรียมการ และตดิตอประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของใน
การศึกษาดูงาน การฝกหดัปฏิบัติราชการ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล 
   ๑๑) ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกนักเรยีนนายสิบตํารวจ ผูเขารับการฝกอบรม  
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
   ๑๒) ติดตามเพื่อรักษาพยาบาลนกัเรียนนายสิบตาํรวจ ผูเขารับการฝกอบรม ในกรณี
ออกไปฝกนอกที่ตั้ง 
   ๑๓) จัดสงผูปวยทีม่ีอาการหนักและสถานพยาบาลไมอาจจะรักษาไดไปรักษาที่
โรงพยาบาลตํารวจหรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 
   ๑๔) ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของวัสดุ อุปกรณ 
ที่ใชในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งจัดทําบญัชีเกี่ยวกับการใชยาและเวชภัณฑ 
   ๑๕) งานตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางรางกายขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง 

 



                        ๕๒๒ 
   
   ๑๖) งานบริการเกีย่วกับอาหาร งานตรวจอาหาร และงานประกอบอาหาร  รวมทั้งศึกษา
วิเคราะหเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสุขอนามัย 
   ๑๗) งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณการประกอบอาหาร 
   ๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)   ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานการฝก ๑ (สนามยิงปน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และอาคารฝกทางยุทธวิธี) งานการฝก ๒ (สนามฝกตาง ๆ ของกองบังคับการ
ฝกอบรมตํารวจกลาง  เชน  สนามยิงปน  สนามขับรถทางยุทธวิธี  เมืองจําลองสถานการณ)  และ 
งานครูฝกยุทธวิธีตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของศูนยฝกยทุธวิธีตํารวจ 
   ๒) จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ และยานพาหนะที่เกี่ยวของกับการสอนและการฝก 
   ๓) เปนวิทยากร/ครูฝก หรือสรรหาวิทยากร/ครูฝก มาทําการฝกอบรมใหความรู 
ดานการยงิปน ยุทธวิธีตํารวจ และยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ  
   ๔) วางแผน ดําเนนิการฝกอบรมการยิงปน ยทุธวิธีตํารวจ และยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ  
ตามหลักสูตรหรือตามภารกจิที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งกํากับดแูล ประเมินผล และติดตามผลการฝก 
   ๕) ควบคุม ดูแล ซอมบํารุงสนามยิงปน อาคารฝกยุทธวิธี ฯลฯ  ตลอดจนคลังอุปกรณ 
ทะเบียนอุปกรณ อาวุธปน เครื่องกระสุน และอุปกรณที่ใชสําหรับการฝก  
   ๖) เปนเจาหนาทีภ่าคสนามในการฝกและการทดสอบการยิงปน  รวมทั้งการฝก
ยุทธวิธีตํารวจและยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ 
   ๗) ประสานงาน รวมทั้งใหบริการและอํานวยความสะดวกแกหนวยงานตาง ๆ ในการ
ฝกยิงปน การทดสอบการยิงปน การฝกยุทธวิธีตํารวจและยุทธวิธีพเิศษตาง ๆ  
   ๘) จัดเตรียมเอกสาร รวบรวม จดัทํา พัฒนา ตาํราประกอบการสอน การฝกยิงปน  
การฝกยุทธวิธีตํารวจและยุทธวิธีพิเศษตาง ๆ 
   ๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (จ)   กองการสอบ  ประกอบดวย 
                     (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้

  ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารงานบุคคล 
   ๓) งานคดีและวินยั 
   ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕) งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖) งานงบประมาณ  

 



                        ๕๒๓ 
   
   ๗) งานสงกําลังบํารุง  
   ๘) งานสวัสดิการ  
   ๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐) งานศึกษาอบรม 
   ๑๑) งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการ  เพือ่ใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๓) งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   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  และการสอบแขงขันหรอืการคัดเลือก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  ใหกบัหนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ 
   ๔) งานจัดทําคําขออนุมัติในการเปดสอบตามโครงการตาง ๆ ที่กองการสอบไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ 
   ๕) งานตรวจรางประกาศรับสมัครที่หนวยงานตาง ๆ สงมาตรวจราง  เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ  โดยดําเนินการรวมกับผูแทนของหนวยที่ออกประกาศและ
หนวยที่เกี่ยวของ  เชน  สํานกังานกําลังพล  และกองคดีปกครองและคดแีพง  เปนตน 
   ๖) งานจัดเตรยีมเครื่องมือทดสอบ  เพื่อใชในการสอบตามที่กองการสอบไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ 

 



                        ๕๒๔ 
   
   ๗) งานวางระบบการบริหารจัดการดานการจดัเก็บเครื่องมอืทดสอบ 
   ๘) งานจัดเตรยีมและควบคุมการนําเครื่องมือทดสอบไปใชใหเปนไปตามระบบ 
การรักษาความปลอดภัย   และการทําลายเอกสารเกี่ยวกบัการสอบในงานสอบของกองการสอบ 
   ๙) งานจัดพิมพเครื่องมือทดสอบเพื่อใชในการสอบ  ตามที่กองการสอบไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการ 
   ๑๐) ประชาสัมพนัธ เผยแพรขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการดาํเนินการสอบ  และขอมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกีย่วของกบักองการสอบ 
   ๑๑) รวบรวมขอมลูขาวสารที่เกี่ยวของกับการสอบในสวนทีก่องการสอบดาํเนินการ   
และจัดทําเปนสถิติเชิงเปรียบเทียบ 
   ๑๒) ติดตามและเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการสอบหลักสูตร 
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อใหไดขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา 
ปรับปรุงงานเกี่ยวกับการสอบใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๑๓) ดําเนินการเกีย่วกับการวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งงานประชาสัมพันธและเผยแพร
   ๑๔) งานปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหม ี
ความทันสมัย  ตลอดจนจัดทาํระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูลสําหรับผูที่จะเขามาใชหรือแกไขขอมูล 
   ๑๕) ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบทองถ่ิน (LAN)  
รวมไปถึงอุปกรณตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือขายดงักลาวใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๑๖) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของกองการสอบใหมีขอมูลทันสมัยอยูเสมอ  
ตลอดจนจัดทาํเว็บบอรด  เพือ่ใหบุคคลเขามาแสดงความคิดเห็นและนําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 
   ๑๗) ดําเนินการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ใหกับ
หนวยงานในสังกัดกองการสอบเกี่ยวกับภารกิจการสรรหา 
   ๑๘) งานตอบขอหารือ ขอรองเรียน รองทุกข ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการสอบ 
   ๑๙) จัดเก็บและรวบรวมเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการสอบ 
   ๒๐) งานพิจารณาวนิิจฉัยใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับการสอบ 
   ๒๑) พิจารณามีความเห็นในกรณกีารขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสอบ  เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนดําเนินการในสวนที่เกีย่วของกบั 
คดีปกครองในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหา 
   ๒๒) จัดทําบัญชีและเก็บรักษาสํานวนคดีปกครอง 
   ๒๓) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑที่เกี่ยวกับการสอบ 
   ๒๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



                        ๕๒๕ 
   
  (๓)  ฝายจัดการสอบ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับสมัคร  งานการสอบ 
งานประมวลผลการสอบ  งานตรวจสอบคณุสมบัติและแจงผลการสอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายจัดการสอบ 
   ๒) งานวางแผนการรับสมัครสอบแขงขันหรอืการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปน
ขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ  และการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายให  
   ๓) จัดทํารางประกาศรับสมัครสอบแขงขันหรือการคัดเลือก  ในสวนที่สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนนิการ 
   ๔) ดําเนินการรับสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือก  ในสวนทีสํ่านักงานตํารวจแหงชาติ 
มอบหมายใหดําเนินการ 
   ๕) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะในการวางแผนการรับสมัครสอบแขงขัน 
หรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ  และการสอบแขงขันหรือ
การคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบตัร  ใหกับหนวยตาง ๆ 
ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการ 
   ๖) ดําเนินการสอบแขงขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ตํารวจระดับตาง ๆ  และการสอบแขงขันหรือคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร  ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนนิการ 
   ๗) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะกบัคณะกรรมการหรือหนวยงานตาง ๆ  
ที่ดําเนินการสอบแขงขันหรอืคัดเลือก  เพือ่ใหการดําเนนิการตามขั้นตอนตาง ๆ เปนไปตามแผนการสอบ 
ที่กําหนด 
   ๘) วางแผนและประมวลผลการสอบ  รวมทั้งการจัดทําบัญชีประมวลผลการสอบ 
ในการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ  และ 
การสอบแขงขันหรือคัดเลือกขาราชการตํารวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  
ในสวนที่สํานกังานตํารวจแหงชาติมอบหมายใหดําเนนิการ 
   ๙) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะในการประมวลผลการสอบใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
   ๑๐) งานรับรายงานตัวและรับเอกสารหลักฐานของผูสอบผานขั้นตอนตาง ๆ ตามที่
กําหนด 
   ๑๑) สงเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทีผู่สอบไดนํามายื่นสมัครสอบไปตรวจสอบยัง
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  รวมทัง้ตรวจสอบความประพฤติและประวัติทางคดีอาญาของผูสอบแขงขันหรือ 
คัดเลือกได 

 



                        ๕๒๖ 
   
   ๑๒) สรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความประพฤติ และประวัติทางคดีอาญา 
ของผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกที่สงไปตรวจสอบยังหนวยงานตาง ๆ  เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันหรือคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาตัดสิน  เพื่อประกาศรายชื่อ 
เปนผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได 
   ๑๓) ประกาศรายชือ่ผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได 
   ๑๔) สงบัญชีรายช่ือและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายวชิาการสรรหา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัสวนวิชาความรูความสามารถ
ทั่วไป  สวนวชิาความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  สวนวิชาความเหมาะสมกบัตําแหนง  และ 
ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะในการสรางเครื่องมือทดสอบแกหนวยงานที่เกี่ยวของในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายวิชาการสรรหา 
   ๒) งานวางแผนการสรางเครื่องมือทดสอบ  การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคล 
เพื่อบรรจเุขารับราชการเปนขาราชการตาํรวจระดับตาง ๆ ในสวนที่สํานกังานตํารวจแหงชาติมอบหมาย 
   ๓) งานวางแผนการสรางเครื่องมือทดสอบ  การคัดเลือกหรือการสอบแขงขัน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน  เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  ในสวนที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติมอบหมาย 
   ๔) งานกําหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใชในการสรางเครื่องมือทดสอบ 
   ๕) งานประสานงานและจดัเตรยีมสถานที่ในการสรางเครื่องมือทดสอบ 
   ๖) งานดําเนนิการสรางเครื่องมือทดสอบ  การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันบุคคล 
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจระดับตาง ๆ ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย 
   ๗) งานดําเนนิการสรางเครื่องมือทดสอบ  การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันขาราชการ
ตํารวจชัน้ประทวน  เพือ่แตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  ในสวนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มอบหมาย 
   ๘) งานประเมินผลการปฏิบัติงานการสรางเครื่องมือทดสอบ 
   ๙) งานศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุง และแกไข 
ในการสรางเครื่องมือทดสอบ 
   ๑๐) งานจัดหาและเก็บรักษาตํารา เอกสารประกอบการสรางเครื่องมือทดสอบ  และ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทนัสมัยอยูเสมอ 
   ๑๑) งานจัดทําทะเบียนและแฟมประวัติกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 



                        ๕๒๗ 
   
   ๑๒) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทดสอบ 
   ๑๓) งานตอบขอหารือ ขอรองเรียนเกีย่วกับการสรางเครื่องมือทดสอบ 
   ๑๔) งานกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการสอบสัมภาษณ 
   ๑๕) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะขัน้ตอนการดําเนินการสรางเครื่องมือ
ทดสอบ  ใหกบัหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสาํนักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฉ)  สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้

  ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒) งานบริหารงานบุคคล 
   ๓) งานคดีและวินยั 
   ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๕) งานการเงินและงานบัญช ี
   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) ประสานงานกบัฝายตาง ๆ ในการรับรองแขกของสถาบันฝกอบรมระหวาง
ประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



                        ๕๒๘ 
   
  (๒)  ฝายวชิาการ  มีหนาท ี่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการควบคุมและบริหารงาน
การเตรียมเอกสาร ตํารา อุปกรณ และสถานที่สําหรับใชฝกอบรม จัดทาํหองสมุดวิชาการ การประเมินผล 
การฝกอบรม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑) งานอํานวยการของฝายวิชาการ 
   ๒) ประสานงานกบัหนวยราชการไทยและหนวยงานที่เกีย่วของในการคัดเลือก 
ผูที่จะเขารวมการฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๓) ประสานงานกบัเจาหนาที่ฝายสหรัฐอเมริกาในการตรวจสอบประวัต ิ
ผูรับการฝกอบรมจากประเทศไทย 
   ๔) พิจารณาคัดเลือกและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูประสานงานหลกัสูตร 
   ๕) พิจารณาคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาค 
เพื่อทําหนาทีว่ทิยากรสําหรับหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนนิการให
เปนไปตามกฎหมาย  และอํานวยความสะดวกวิทยากรระหวางการปฏิบัติงานใหสถาบนัฝกอบรมระหวาง
ประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๖) จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และอุปกรณสําหรับการฝกอบรม 
   ๗) ควบคุมเวลาการเขาอบรม  และควบคุมการลาของผูเขารับการฝกอบรม 
   ๘) กํากับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลามแปลภาษาประจําหลักสูตร 
   ๙) รวบรวมขอมลูเพื่อใชในการประเมินผลสําหรับทุกหลักสูตร 
   ๑๐) รับผิดชอบจัดหาหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ และอ่ืน ๆ สําหรับหองสมุดของสถาบัน
ฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๑๑) ใหคําปรึกษาดานวิชาการแกสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวย 
การดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๑๒) จัดเตรียมและจัดเก็บขอมูลผูเขารับการอบรมและวิทยากรทุกหลักสูตร  เพื่อไวเปน
ฐานขอมูลของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  
   ๑๓) ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร และ
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝกอบรม 
   ๑๔) ดูแลรักษาทรพัยสินของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายทีจ่ายใหแกฝายวิชาการ 
   ๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายกิจการนักศึกษา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการดูแลความเปนอยูและ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับเรือ่งยานพาหนะ ที่พักและอาหาร กิจกรรมสันทนาการ 
ทัศนศึกษา และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตลอดการฝกอบรม  โดยปฏิบัตหินาที่  ดังนี ้

 



                        ๕๒๙ 
   
   ๑) งานอํานวยการของฝายกิจการนักศึกษา 
   ๒) จัดหาพาหนะและอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหผูเขารับการฝกอบรม
ตลอดการอบรม 
   ๓) ดูแลและอํานวยความสะดวกระหวางการเดนิทางเขาและออกจากราชอาณาจักร
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนชาวตางชาติ 
   ๔) จัดหาที่พกัและอาหาร และดแูลความเปนอยูทั่วไปสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
   ๕) จัดกิจกรรม นนัทนาการ ทัศนศึกษา และกจิกรรมเชิงวัฒนธรรมและสังคมเสริม
จากหลักสูตรฝกอบรม 
   ๖) พิจารณาคัดเลือกผูประสานงานหลักสูตรนอกเวลา 
   ๗) กํากับดแูลการเขาใชบริการหองคอมพิวเตอรและหองอานหนังสือของสถาบัน
ฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ๘) การนําผูเขารับการฝกอบรมไปโรงพยาบาล  และการเดนิทางไปประกอบพิธี 
ทางศาสนาสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
   ๙) ประสานหนวยราชการที่เกีย่วของเพื่อตอวซีาใหผูเขารับการฝกอบรมตามที่จําเปน 
   ๑๐) ดูแลรักษาทรพัยสินของสถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายที่จายใหแกฝายกิจการนักศึกษา 
   ๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ช)  กลุมงานอาจารย  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
  ๑) งานอํานวยการของกลุมงานอาจารย 
  ๒) ทําหนาที่เลขานุการอาจารยประจํากลุมวิชา  ตลอดจนจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
  ๓) จัดทําขอบเขตเนื้อหาวิชาเพือ่กําหนดการจดัทําปฏิทินการฝกอบรม 
  ๔) สรรหาอาจารย ผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อเสนอชื่อแตงตั้งเปนครู – อาจารย  
  ๕) รวมกําหนดเกณฑการวัดผลการฝกอบรม  เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรม 
หรือลักษณะพงึประสงคตามจุดประสงคการเรียนรูมากนอยเพียงใด 
  ๖) จัดการเรียนการสอน ทําหนาที่สอน อบรมทางดานวิชาการและภาคปฏบิัติของกลุมวชิา 
ที่รับผิดชอบในแตละหลักสูตรดวยการผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดงีาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทกุวิชา 
  ๗) จัดทําขอบเขตเนื้อหาวิชาโดยมีวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน  
การวัดผลและประเมินผล  เพื่อใหบรรลุ หลักการ และจดุมุงหมายโครงสรางของหลักสูตร  ประสานเชิญ 
ครู – อาจารย  ผูสอนที่มีความรู เชี่ยวชาญในสาขาวิชาตรงตามวุฒิหรือประสบการณ  ทั้งสรรหาและเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีประสบการณสูงในวงวิชาชีพที่เกี่ยวของมาเปนวิทยากร 

 



                        ๕๓๐ 
   
  ๘) พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพโดยคนควาเกีย่วกับวิชาที่สอน 
จัดทํา ปรับปรุง สงเสริมคุณภาพเอกสารคาํสอน เอกสารประกอบการสอน  การเขียนและเรยีบเรียงเอกสาร 
ทางวิชาการ บทความ ตํารา หนังสือ  รวมถึงทําการวิจัยเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมวิชา  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสม 
  ๙) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใหมีความรู  สามารถปฏิบัติงานของกลุมวิชา 
ไดอยางตอเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐) บริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับปรัชญาการฝกอบรมและวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร โดยเชื่อมโยงและบูรณาการองคความรู  ประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ 
การเรียนการสอน  หรือการวจิัย  หรือการทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
  ๑๑) เปนกรรมการประจํากลุมวิชาติดตอประสานงานกับกลุมวิชาอ่ืน  หรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
  ๑๒) ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามเนื้อหาของกลุมวิชา  เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก หรือสถาบัน องคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๑๓) ใหบริการขอมลูสารสนเทศวิชาการที่มีคุณภาพแกผูเกีย่วของทุกกลุมทุกระดับ    
ใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เปนประโยชนและบริการวิชาการใหม ๆ 
  ๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๕๓๑ 

ขอ ๒๒ โรงเรียนนายรอยตํารวจ   
 การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการของโรงเรียน  รวมทั้งการแบงหนวยงานภายใน 
สวนราชการดงักลาว  และอาํนาจหนาที่ของสวนราชการภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียนนายรอยตํารวจ   



 ๕๓๒ 

ขอ ๒๓  โรงพยาบาลตาํรวจ  แบงเปนดังตอไปนี ้
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายธุรการกําลังพล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานธุรการ  งานสารบรรณ  
งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  และงานรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลตํารวจ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายธุรการ
กําลังพล  กองบังคับการอํานวยการ  และโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๒)  เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือโรงพยาบาล
ตํารวจจดัใหมกีารประชุมขึ้น  เวนแตกรณทีี่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการของการประชุม
   ๓)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
   ๔)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่วางไว 
   ๕)  งานทะเบยีนราษฎรในฐานะเจาบานของโรงพยาบาลตํารวจ  งานออกหนังสือ
รับรองการตาย  และงานออกหนังสือรับรองการเกิดของทารกแรกเกิด 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการรักษาความปลอดภยั การจัดจราจร ใหคําแนะนาํ
ประสานงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหนวยงานในสังกดัโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๗)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการของ
กองบังคับการอํานวยการและโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๘)  เสนอแนะ จัดทํา นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับุคคล เพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโรงพยาบาลตํารวจ  ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการสรรหา 
ตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ 
   ๙)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ  เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
   ๑๐)  จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
โรงพยาบาลตํารวจ  ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๑)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๒)  จัดทําทําเนยีบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกดัโรงพยาบาล
ตํารวจ  
   ๑๓)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ                 
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง 

 



 ๕๓๓ 

ตามความเปนจริง และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอตัรา  
   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการประเมินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดัโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจสํารอง
ราชการ 
   ๑๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๒๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๒๑)  ดําเนินการเกีย่วกับการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินบํารุง 
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการแตงตัง้นายตํารวจราชสํานักเวร 
   ๒๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มคาจาง การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรตคิุณตาง ๆ 
   ๒๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงนิเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๒๕)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๖)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ ทั้งในและนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิม่เติม  การลงประวตัิความดีความชอบพิเศษ 
ประวัติการศกึษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวฒุิเพิ่มเติม  เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกดักองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาล
ตํารวจ และหนวยงานที่เกีย่วของ 
   ๒๗)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ 
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ 

 



 ๕๓๔ 

   ๒๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจและลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๒๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และ
การเรียกคืน 
   ๓๐)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๓๑)  จัดการเกี่ยวกบัสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแกครอบครัว
ขาราชการตํารวจที่ประสบภยัไดรับความเดือดรอน 
   ๓๒)  จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดานการศึกษา  ไดแก 
การจัดหาทนุการศึกษา  และจัดสถานศึกษา  เปนตน 
   ๓๓)  จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกัอาศัย 
   ๓๔)  เปนเจาหนาทีด่ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  เชน  การกูเงินกองกลาง
อุดหนุนตํารวจ  การขอกูเงนิเพื่อปลูกบานพักอาศยั  หลักฐานการสมคัรเปนสมาชิกฌาปนกิจ  เพื่อเสนอไปยัง
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๓๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการตํารวจ 
ทุกหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๓๖)  ดําเนินการเกีย่วกับกจิกรรม งานพิธีการ และงานการกุศลตาง ๆ ของโรงพยาบาล
ตํารวจ 
   ๓๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มผีลการปฏิบัติงานดีเดน 
   ๓๘)  ปฏิบัติงานที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ 
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  โดยใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ 
   ๓๙)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๔๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๔๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายเวชระเบียน  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเวชระเบียน  และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตํารวจ  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี้ 
 

 



 ๕๓๕ 

   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายเวชระเบียน 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรหิารจัดการระบบเวชระเบยีนผูปวยนอกและเวชระเบยีน
ผูปวยในของโรงพยาบาลตํารวจ  ใหเปนไปตามระบบคุณภาพและเปนสากลอยางมปีระสิทธิภาพ 
   ๓)  จัดทํารหัสโรคและรหัสหัตถการตามบัญชีแยกโรคระหวางประเทศ  และรหัส
สาเหตุการบาดเจ็บของเวชระเบียนในทกุฉบับ 
   ๔)  จัดทําขอมูลกลุมการวินิจฉยัโรครวมและน้าํหนักสัมพัทธ (Diagnosis  Related  
Groups : DRG)  เพื่อเรียกเก็บคารักษาพยาบาล 
   ๕)  รวบรวมและจดัทํารายงานขอมูลทางการแพทย  และสนบัสนุนขอมูลดานการ
รักษาพยาบาล  เพื่อการศึกษา การวิจยั และการรักษาพยาบาล 
   ๖)  ควบคุม กํากับ ดูแลงานฐานขอมูลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ในสวนความรบัผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๗)  รวบรวมและจดัทําขอมูลสถิติทางการแพทยรายเดือน และรายป 
   ๘)  จัดทําสถิติวิจยั  จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห และวิจยัขอมูลสถิติ 
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ  รวบรวมเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ 
ประมาณการในการพัฒนาแนวนโยบายและแนวทางแกไขปญหา 
   ๙)  ใหบริการขอมลูทางสถิติแกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
   ๑๐)  จัดทําหนังสือขอมูลสถิติประจําป 
   ๑๑)  จัดทําเวชระเบยีนผูปวยนอกที่มาขอรับการรักษาใหมทุกราย 
   ๑๒)  ใหบริการคนเวชระเบยีนผูปวยนอกสงหองตรวจทั้งในและนอกเวลาราชการ 
   ๑๓)  จัดเก็บเวชระเบียนผูปวยนอกที่รับคืนจากหองตรวจตาง ๆ ตามระบบ เตรียมพรอมใช 
   ๑๔)  ขึ้นทะเบยีนผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
   ๑๕)  ใหบริการตรวจสอบสิทธิและจดัทําบัญชเีงนิเชื่อสิทธหิลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
   ๑๖)  ควบคมุ กาํกบัดูแลฐานขอมูลสิทธิสวัสดิการขาราชการรกัษาพยาบาลผูปวยนอก
ระบบจายตรง 
   ๑๗)  ขึ้นทะเบยีนผูปวยสิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาลผูปวยนอกระบบจายตรง 
ตรวจสอบสิทธิ 
   ๑๘)  ใหบริการตรวจสอบสิทธิ  จัดทําบัญชีเงินเชื่อสิทธิสวัสดิการขาราชการ
รักษาพยาบาลผูปวยนอกระบบจายตรงตรวจสอบสิทธิ 
   ๑๙)  ควบคุมและรวบรวมบัญชีเงนิเชื่อสิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาล 
ผูปวยนอกระบบจายตรง  ตรวจสอบสิทธิผูปวยนอกระบบจายตรง  สงงานการเงินทกุวัน 

 



 ๕๓๖ 

   ๒๐)  ใหบริการคนและจัดเกบ็เวชระเบียนผูปวยนอก ในรายที่มกีารรองขอจาก
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร  เชน  จากหมายศาล  หรือเพื่อการศึกษา คนควา และวจิัย 
   ๒๑)  จัดทําสถิติผูปวยนอก จดัทํารายงานผูปวยนอก ตามกลุมสาเหตุ 
   ๒๒)  จัดทําสถิติผูใชบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จัดทําสถิติผูใชบริการ
สิทธิสวัสดิการขาราชการรักษาพยาบาลผูปวยนอกระบบจายตรง 
   ๒๓)  จัดทําสถิติผูปวยกามโรคสงกองควบคุมโรคติดตอ 
   ๒๔)  ดําเนินการทําลายเวชระเบียนผูปวยนอกทีค่รบอายุทําลายตามระเบยีบที่กําหนด 
กลุมโรคสงกระทรวงสาธารณสุขเปนรายเดือน 
   ๒๕)  ดูแลระบบโปรแกรมบันทึกขอมูล ปองกัน และสงเสริมสุขภาพสํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ
   ๒๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรหิารจัดการระบบเวชระเบยีนผูปวยในของโรงพยาบาล
ตํารวจ  ใหเปนไปตามระบบคุณภาพและเปนสากลอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒๗)  ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของเอกสารเวชระเบยีนผูปวยในทุกแผนที่รับคืน
หลังจําหนายผูปวย 
   ๒๘)  บันทึกและพิมพขอมูล รหัสโรค รหัสหัตถการ รหัสสาเหตุภายนอก สาเหตุ 
การตาย (ถามี)  ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ  และพิมพออกเปนแบบฟอรมทีก่ําหนด  จัดสงใหแพทย
ลงนาม 
   ๒๙)  จัดทําบัญชีคุมการจัดสงเอกสารขอมูลกลุมวินิจฉยัโรครวมและน้ําหนกัสัมพัทธ    
(Diagnosis  Related  Groups : DRG)  สิทธิกรมบัญชีกลาง  สิทธิประกันสังคม  สิทธิหลักประกนัสุขภาพ 
ถวนหนา 
   ๓๐)  วิเคราะหขอมูลกลุมวินิจฉัยโรครวมและน้าํหนักสัมพัทธ (Diagnosis  Related  
Groups : DRG) ภายหลังการสงขอมูลเรียกเก็บจากสิทธิตาง ๆ 
   ๓๑)  วิเคราะหขอมูลการสงคืนเวชระเบียนผูปวยในภายในกําหนดเวลา  
   ๓๒)  วิเคราะหขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๓๓)  สังเคราะหขอมูลและจัดทําขอมูลผูปวยในรายโรคสงกระทรวงสาธารณสุข 
   ๓๔)  จัดทําสถิติผูปวยในรายโรคเปนรายเดือนและรายป  
   ๓๕)  จัดทําสถิติผูปวยในรายโรคจําแนกตามหอผูปวยและกลุมงานเปนรายเดือนและ 
รายป 
   ๓๖)  จัดทําสถิติผูปวยในถึงแกกรรมจําแนกตามสาเหตุ หอผูปวย เปนรายเดอืนและ 
รายป  
   ๓๗)  วิเคราะหผลการตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการตํารวจและลูกจางประจํา 

 



 ๕๓๗ 

   ๓๘)  จัดทําหนังสือสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการตํารวจและ
ลูกจางประจํา 
   ๓๙)  จัดทําสถิติโรคติดตอ  และจดัทําบัญชีควบคุมรายงานโรคติดตอ  พรอมจัดสงแบบ
รายงานโรคติดตอไปกองควบคุมโรคติดตอ 
   ๔๐)  จัดทําสถิติผูปวยโรคมะเร็ง  และจัดทําแบบรายงานผูปวยมะเร็งที่พบใหมสง
สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
   ๔๑)  ติดตามทวงเวชระเบียนผูปวยในทีจ่ําหนายและจากการยมืออกนอกหนวยงาน 
   ๔๒)  คนและใหบริการยืม – คืนเวชระเบียนผูปวยในที่มกีารรองขอเพื่อการศึกษาคนควา
และวจิัย 
   ๔๓)  ใหบริการขอมลูเวชระเบยีนแกผูปวยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
   ๔๔)  ใหการสนับสนุนขอมูลทางการแพทยแกผูใชทั้งภายในและภายนอกองคกร 
   ๔๕)  จัดอบรมการใหรหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสสาเหตภุายนอกแกแพทย 
พยาบาล และผูสนใจ 
   ๔๖)  จัดเก็บขอมูลเวชระเบยีนผูปวยในดวยระบบอเิล็กทรอนิกส 
   ๔๗)  ดําเนินการทําลายเอกสารเวชระเบียนผูปวยในที่ครบอายทุําลายตามระเบียบ 
ที่กําหนด 
   ๔๘)  จัดทําสถิติจํานวนผูปวยจําแนกตามกลุมงานเปนรายเดือนและรายป 
   ๔๙)  จัดทําสถิติจํานวนผูปวยของคลินิกและหองตรวจเปนรายเดือนและรายป 
   ๕๐)  จัดทําสถิติผูปวยจําแนกตามสิทธิเปนรายเดือนและรายป 
   ๕๑)  จัดทําสถิติผูปวยรายวัน รายเดือน และรายป จําแนกตามหอผูปวย 
   ๕๒)  จัดทําสถิติอัตราการครองเตียงและจํานวนวันของผูปวยใน  จํานวนเตยีงผูปวย 
จําแนกตามกลุมงานและหอผูปวย 
   ๕๓)  จัดทําสถิติการคลอดบุตรจําแนกตามประเภทการคลอดเปนรายเดือนและรายป 
   ๕๔)  จัดทําสถิติการผาตัดจําแนกตามประเภทการผาตัดเปนรายเดือนและรายป 
   ๕๕)  จัดทําสถิติการผาตัดจําแนกตามกลุมงาน 
   ๕๖)  จัดทําสถิติผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๕๗)  จัดทําสถิติการเจ็บปวยของขาราชการตํารวจและลูกจาง (พ.๑๖) 
   ๕๘)  จัดทําสถิติการเจ็บปวยของขาราชการและลูกจางประจําตามแบบรายงานใน
ประมวลระเบยีบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ตารางที่ ๗๑, ๗๒, ๗๓  
   ๕๙)  รายงานการตรวจรักษาของขาราชการตํารวจระดับสูง 
 

 



 ๕๓๘ 

   ๖๐)   จัดเก็บรวบรวม ประมวลวิเคราะห และวิจยัขอมูลสถิติผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในโรงพยาบาลตํารวจ  เพื่อประมาณการในการพัฒนาแนวนโยบายและแนวทางการแกไข 
   ๖๑)  จัดทําหนังสือสถิติการตรวจรักษาผูปวยโรงพยาบาลตํารวจประจําป 
   ๖๒)  จัดทําหนังสือผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยที่ขึน้ตรงตอโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๖๓)  ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลตาง ๆ ใหมี
ความทันสมัย  และจัดหาระบบควบคุมและอุปกรณแบบใหมมาใช 
   ๖๔)  วางระบบมาตรฐานในการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผล  ระบบ
มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมคําส่ัง  และใหคําแนะนําประสานงานกบัผูเขียนโปรแกรมสวนอื่น ๆ 
   ๖๕)  ศึกษาและทําความเขาใจขอมลู ขอจํากัด และขีดความสามารถของอุปกรณและ
ระบบควบคุมตาง ๆ  เพื่อใหคําปรึกษาหรือฝกอบรมและแนะนําดานวชิาการแกเจาหนาที่อ่ืน ๆ 
   ๖๖)  จัดหาและบํารุงโปรแกรมควบคุมระบบของเครื่องคอมพิวเตอร  รวมทัง้ให
คําแนะนําประสานงานกับผูเขียนโปรแกรมในสวนอืน่ ๆ 
   ๖๗)  วางระบบมาตรฐานในระบบการจัดเก็บขอมูลและการแกไขเพื่อความปลอดภัย  
และใหมีมาตรฐานเดยีวกันสาํหรับขอมูลที่ตองใชรวมกนั 
   ๖๘)  บํารุงรักษาและควบคุมการใชขอมูลและที่วางในจานแมเหล็ก 
   ๖๙)  ศึกษาและพัฒนาระบบการสือ่สาร  เพื่อรับสงขอมูลเขาประมวลผลดวย 
เครื่องคอมพิวเตอร 
   ๗๐)  บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ระบบฐานขอมูล  
และพัฒนาโปรแกรมระบบที่ใชควบคุมเครื่องจอภาพคอมพิวเตอร 
   ๗๑)  ศึกษา วเิคราะหระบบงานทีจ่ะใชเครื่องคอมพิวเตอร 
   ๗๒)  ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ในหนวยงานที่จะนํางานเขาคอมพิวเตอรเพื่อทํา
แผนพัฒนาระบบงาน 
   ๗๓)  วิเคราะหระบบงานปจจุบันเพื่อพัฒนาใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๗๔)  ศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายและผลประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาระบบใหม
เปรียบเทียบกบัระบบเดิมหรือระบบอื่น 
   ๗๕)  นําผลการวิเคราะหมาวางระบบงานอยางละเอียด  เพื่อใชในการจดัทําโปรแกรม 
   ๗๖)  วางขอกําหนดในการเขยีนโปรแกรม  เพื่อใหโปรแกรมคําส่ังมีมาตรฐานเดียวกนั 
   ๗๗)  ควบคุม ประสานงานในการทดสอบระบบงานใหเปนไปตามเปาหมายและ
ขอกําหนดทีว่างไว 
   ๗๘)  ออกแบบคูมือและขั้นตอนการประมวลผลในระบบงานที่วางไว 
 

 



 ๕๓๙ 

   ๗๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการวางแผนและการกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศของกองบังคับการ 
   ๘๐)  ดําเนินการจัดทําระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูลและผูที่จะเขามาใช  หรือ
แกไขขอมูลไวอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได 
   ๘๑)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถดานเทคโนโลยี 
   ๘๒)  บริการเก็บรวมรวบและเผยแพรแหลงขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
   ๘๓)  ซอมบํารุงรักษาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และใหการสนับสนนุอุปกรณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายในโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๘๔)  จัดทําคูมือและการประมวลผลในระบบงานที่วางไว 
   ๘๕)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๘๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายยุทธศาสตร  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร  แผนงาน 
โครงการ  งานวิเคราะห  วิจยัและประเมนิผล  งานประชาสัมพันธ  มวลชนสัมพันธ  และงานวิเทศสมัพันธ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายยุทธศาสตร 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร วางแผน ทาํโครงการ 
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๓)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล
ตํารวจใหมีความเหมาะสมกบัสถานการณ 
   ๔)  รวมดําเนนิการในการพัฒนาโรงพยาบาลตํารวจตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 
(HA) 
   ๕)  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดย
อาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง 
   ๖)  ริเร่ิมและดําเนนิการเกีย่วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงานบริหารกิจการ
ตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น 
   ๗)  จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบตัิราชการใหกบัเจาหนาที่ตํารวจฝายตาง ๆ ในสังกัด
โรงพยาบาลตํารวจ  รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงานของกองบังคับการและ
โรงพยาบาลตํารวจ 
 

 



 ๕๔๐ 

   ๘)  ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงาน  และรายงานผลของโครงการตาง ๆ  
ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงาน
ตํารวจ  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๐)  ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบยีบที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกาํหนด 
   ๑๑)  เสนอแนะ ริเร่ิม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชนตอนโยบาย โครงการ แผนงาน ประกาศแนะนํา  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๒)  สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีตอนโยบาย
โครงการ และการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๓)  รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกีย่วกบัการประชาสัมพันธมาปฏิบัติ  
ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพนัธ เสนอผูบังคับบัญชา 
   ๑๔)  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการแถลงชี้แจงขาวตอส่ือมวลชนและประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๕)  เปนเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกในการตดิตอสอบถามประชาชนที่มาติดตอกับ
โรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๖)  เปนเจาหนาที่เผยแพรกจิกรรมของโรงพยาบาลตํารวจตอส่ือมวลชน  และโดย
วิธีการอื่น ๆ  เชน  การจัดนทิรรศการ  การบรรยาย  และเอกสารเผยแพร  เปนตน 
   ๑๗)  ดําเนินการประชาสัมพันธ  ไดแก  การออกวารสาร  หรือขาวสารภายใน   
การดําเนินงานตั้งแผงปดประกาศ  จดัทําที่ติดตอสอบถาม 
   ๑๘)  รวบรวมขาวหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลตํารวจเพื่อเสนอ
ผูบังคับบัญชา 
   ๑๙)  จัดเก็บเอกสารและขาวสารทีสํ่าคัญ ๆ ใชในการตรวจสอบและปฏิบัติราชการ 
   ๒๐)  สรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการตํารวจในสังกดัสํานักงานตํารวจ
แหงชาติกับขาราชการหนวยอ่ืน  เพื่อการประสานความรวมมือในการปฏิบัติราชการ 
   ๒๑)  สงเสริมใหขาราชการตํารวจในหนวยงานเขียนบทความลงในสื่อมวลชนตาม 
ความเหมาะสม 
   ๒๒)  เยี่ยมเยยีนรวมกิจกรรมและใหบริการแกประชาชนตามความเหมาะสม  และ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอประชาชน 
   ๒๓)  รับฟงและสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่มีตอกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๒๔)  ดําเนินการชวยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารณภัยภายในขีดความสามารถและ           
หนาที่ของตํารวจ  หรือรวมมอืกับสวนราชการ  หรือองคกรอ่ืน ๆ 

 



 ๕๔๑ 

   ๒๕)  ชักชวน ตอนรับ แนะนํา ผูบริจาคทรัพยหรือส่ิงของเพื่อการกุศล หรือบํารุง
หนวยงานของโรงพยาบาลตํารวจ  พรอมทัง้ดําเนินการเรื่องทําเนียบผูบริจาคและอนุโมทนาบัตร 
   ๒๖)  เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรฐานใหความรูเกี่ยวกับ 
งานดานสาธารณสุขในหนาที่ใหแกนกัเรียน นักศึกษา เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
   ๒๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการตดิตอประสานงาน  การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงพยาบาลตํารวจกับองคกรตางประเทศ 
   ๒๘)  อํานวยความสะดวกใหแกผูบริหารในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
   ๒๙)  อํานวยความสะดวกในการจดัการศึกษา ดูงานตางประเทศ 
   ๓๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการสงเสริมหรือชวยเหลืองานแปลและลาม 
   ๓๑)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๓๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๓๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายสงกําลังบาํรุง  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ  งานสง
กําลังบํารุง  งานยานพาหนะ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายสงกําลังบํารุง 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําแผน โครงการ กําหนดความตองการ (กําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ)  จัดหา แจกจาย จําหนาย และตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องมือ
ส่ือสาร อาคารสถานที่ ยา เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของที่ใชในราชการโดย 
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
   ๓)  ติดตามและควบคุมการใชจายงบประมาณดานการพัสด ุ 
   ๔)  จัดทําบัญชีหรือทะเบียนการรับ จําหนาย เก็บรักษา และการบํารุงรักษา พัสดุ 
ส่ิงของหลวง ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการขนสง การกําหนดความตองการ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย
ยานพาหนะ น้าํมันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอล่ืน  การตรวจสอบและบํารุงรักษายานพาหนะ 
   ๖)  ดําเนินการตรวจสภาพพัสดุ  และดําเนินการจําหนายของหลวงชํารุดออกจากบัญชี
ตามระเบียบของทางราชการ 
   ๗)  รวบรวมบัญชส่ิีงของหลวงเพื่อสงไปตรวจสอบประจําป  ตามประมวลระเบียบการ
ตํารวจไมเกี่ยวกับคด ี
   ๘)  จดัทําสถิติประจําปงบประมาณเกีย่วกับการรับ – จายวัสดุ ครุภัณฑ ที่เหลือคงคลัง 
เพื่อการประเมนิ 

 



 ๕๔๒ 

   ๙)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับบรจิาคพัสดุที่มีผูบริจาคใหโรงพยาบาลตํารวจ  
   ๑๐)  ดําเนินการจัดหาเครื่องอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ตองใชเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการจัดเตรียมและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณทีใ่ชในหองประชุมของกองบังคับการ
อํานวยการ 
   ๑๑)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  ฝายซอมบํารงุ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซอมบํารุง  งานรักษา 
ส่ิงของหลวง  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายซอมบํารุง 
   ๒)  ควบคุม ดูแล ตรวจตราการกอสรางและซอมแซมอาคารใหเปนไปตามรูปแบบ
รายการ 
   ๓)  ควบคุมการสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๔)  ดําเนินการงานระบบประปาของโรงพยาบาลตํารวจ  และติดตอประสานงานกับ
หนวยงานประปาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   ๕)  ดําเนินการงานระบบการใชกระแสไฟฟาที่ใชอยูในโรงพยาบาลตํารวจ  รวมทั้ง
การเดินสายไฟฟา  และตดิตอประสานงานกับหนวยงานไฟฟาอ่ืน ๆ ใหเรียบรอยและปลอดภัย 
   ๖)  ดําเนินการซอมบํารุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ใชในโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๗)  ดูแล บํารุงรักษาความสะอาดอาคารและพืน้ที่สวนกลาง 
   ๘)  งานจัดสถานที่การประชุม การสัมมนา การบริจาคโลหิตประจําป พิธีทางศาสนา  
ตลอดจนเตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการประกอบพิธีตาง ๆ  สนับสนุนการเตรียมการ
จัดสถานที่การประชุมและงานพิธีการตาง ๆ 
   ๙)  ดูแล บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สีเขียว 
   ๑๐)  ควบคมุการซอมบํารุงครุภณัฑและอุปกรณทางการแพทยตาง ๆ ของโรงพยาบาล
ตํารวจ 
   ๑๑)  จัดทําคําขออนมุัติเชาเครื่องมือแพทย  เพื่อไวใชในโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๒)  จัดทําคําขออนมุัติจางชางภายนอกที่มีความรูทางเทคนิคเกีย่วกับเครื่องมือแพทย  
เพื่อทําการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยทีใ่ชในโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๓)  ดําเนินการจัดจาง – ซอมแซมพัสดุ อันไดแก วัสดุส่ิงของตาง ๆ ภายใน
โรงพยาบาลตํารวจ  ครุภณัฑ ยานพาหนะ และครุภณัฑทางการแพทยที่รับมอบหมายตามระเบยีบทางราชการ 
โดยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 



 ๕๔๓ 

   ๑๔)  ดําเนินการจัดจางซอมแซมอาคารตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๕)  ดําเนินการเบิกเครื่องมือส่ือสารของโรงพยาบาลตํารวจ  บาํรุงรักษาเครื่องมือ
ส่ือสาร  และจัดทําบัญชีคุม 
   ๑๖)  จัดทําบัญชี ทะเบียนเก็บรักษา สมุดประวตัิยานพาหนะ ของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๗)  ใหการสนับสนุนยานพาหนะใหแกหนวยงานในสังกดัโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๘)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๑๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  ฝายกฎหมายและวินัย  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินัย  การรับ 
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวนิัย  การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ 
ขอพิจารณาเกีย่วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง สํานวนการสอบสวนคดีที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายกฎหมาย
และวนิัย 
   ๒)  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับคดีอาญา 
ในสวนทีเ่กีย่วกับเรื่องที่กลาวหาขาราชการตํารวจในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจวากระทําผิดวนิัย 
ไมวาจะมารองเรียนดวยตนเองหรือรองเรียนทางจดหมาย เว็บไซต หนังสือพิมพ ส่ือสารสนเทศอื่นใด หรือ
หนวยงานอืน่ที่สงมา  แลวดาํเนินการไปตามกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวของ 
   ๓)  จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยัหรือกระทําผิดคดีอาญา  
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว  และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๔)  พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา 
และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  เพื่อประกอบการ
พิจารณาทางวนิัย 
   ๕)  พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพจิารณาโทษทางวินยั  รวมทั้งกรณีทีไ่มมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจเพื่อส่ังการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม 
   ๖)  พิจารณาและตรวจเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยตํารวจ
แหงชาติ  เพื่อมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนการดําเนนิการทางวินัย 

 



 ๕๔๔ 

   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการหรอืการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา   
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
   ๙)  จัดการขอแตงตั้งพนักงานอยัการใหเปนทนายแกตางคดี  กรณีขาราชการตํารวจ 
ถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิารตามหนาที ่
   ๑๐)  ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดัโรงพยาบาลตํารวจเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการแจงเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของขาราชการตํารวจที่เกดิจากการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๑)  กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุมปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินยั
ตํารวจ 
   ๑๒)  ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ  
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัคดีทั้งในและนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๓)  ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา พจิารณา วินิจฉยัตีความปญหาขอกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของกับโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๔)  ควบคุมพิจารณาและวินจิฉัยสํานวนคดีแพง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพื่อดําเนินคดแีพง  กรณีที่โรงพยาบาลตํารวจเปนโจทกหรือจําเลย  ตลอดจนการพิจารณาปญหา 
ขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพง 
   ๑๕)  ดําเนินการตามกระบวนการทางศาลปกครอง  กรณีที่ถูกฟองในเหตุที่เกิดจากคําส่ัง
ทางปกครองที่ฝายกฎหมายและวินยัรับผิดชอบ  และเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา กรณีหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลตํารวจถูกฟองคดีตอศาลปกครอง 
   ๑๖)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๑๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๗)  ฝายงบประมาณ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของ 
ฝายงบประมาณ 
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะห จดัทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมนิผลงาน 
ดานงบประมาณ 

 



 ๕๔๕ 

   ๓)  จัดทําทะเบยีนและควบคุมงบประมาณของโรงพยาบาลตํารวจ  ตลอดจนให
คําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด 
   ๔)  ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น 
   ๕)  ดําเนินการเกีย่วกับงานบนัทกึขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และ 
เงินอื่น ๆ ทุกประเภทของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๗)  จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามกําหนดเวลา  
   ๘)  การขอเบิกเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของ
โรงพยาบาลตํารวจ  ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบญัชีรับ – จาย  
   ๙)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๘)  ฝายการเงิน  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายการเงิน 
   ๒)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท 
   ๓)  ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจประจําเดือน 
   ๔)  จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงนิสงสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับเงนิยืมทกุประเภท 
   ๖)  จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง เงินหมวดคาตอบแทน 
เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจางที่เกีย่วของในสังกัด 
   ๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดเกบ็รักษาสมุดคูมือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนนิการเกีย่วกับ
เงินเบิกเกินสงคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี 
   ๙)  ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหนจ็บํานาญ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ 
   ๑๐)  ดําเนินการเบิกจายเงินบําเหนจ็บํานาญปกตติามโครงการเบิกจายตรง  รวมถึง 
การรับรองการแสดงตนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญประจําป 
 
 

 



 ๕๔๖ 

   ๑๑)  ดําเนินการเบิกจายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  การรักษาพยาบาลของ 
ผูไดรับบํานาญ  ตลอดจนออกหนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญที่รับ
บํานาญกับโรงพยาบาลตํารวจตามโครงการเบิกจายตรง 
   ๑๒)  ดําเนินการเกีย่วกับโครงการเบิกจายตรงสวสัดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
ระบบจายตรงผูปวยนอกและผูปวยใน 
   ๑๓)  ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
   ๑๔)  ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๑๕)  ดําเนินการเกีย่วกับการจัดทําทะเบียนควบคมุการหักภาษี ณ ที่จาย  และการแจง
รายการหักภาษตีอกรมสรรพากรในการเสยีภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
   ๑๖)  รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ คําส่ังที่เกี่ยวของ
กับงานดานการเงินและการบัญชี  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด 
   ๑๗)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๙)  ฝายฝกอบรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมวิชาการ  งานฝกอบรม 
และงานวิจยัทางการแพทย  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจดัทําสถิติงานเขา – ออกของฝายฝกอบรม 
   ๒)  งานการขออนญุาตใหขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจลาศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
   ๓)  งานพิจารณาคดัเลือกขาราชการตํารวจเขารับการอบรมหลักสูตรหลักของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
   ๔)  งานขออนุมัติใหขาราชการตํารวจในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจเดนิทางไปราชการ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
   ๕)  จัดทําโครงการความตองการผูมีคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ เสนอ
ขออนุมัติผูบังคับบัญชา 
   ๖)  รับและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการ การศึกษา อบรม 
ในหลักสูตรตาง ๆ 
   ๗)  งานสนับสนุนการวิจยัทางการแพทยของโรงพยาบาลตํารวจ 
 

 



 ๕๔๗ 

   ๘)  เผยแพรผลงานวิจยัที่มีคุณคาทางวิชาการและเปนประโยชนในการปฏบิัติงาน 
   ๙)  งานการบริการความรูทางการแพทย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของแก
ขาราชการตํารวจและลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๐)  งานหองสมุดเพื่อบริการเจาหนาที่ทั้งในและนอกสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ          
งานรวบรวมบนัทึกประวัติศาสตรและดูแลพิพิธภัณฑโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๑) งานรวบรวมความตองการการใชหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ และวัสดหุองสมุด 
   ๑๒)  งานวิเคราะห คัดเลือก และจดัหาหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพตาง ๆ 
   ๑๓)  งานทะเบยีนและสถิติของหองสมุด 
   ๑๔)  งานวิเคราะหและจัดเลขหมูหนังสือวารสารหรือส่ิงพิมพตาง ๆ 
   ๑๕)  งานจัดทําบัตรรายการ บัตรยมื และสงคืนหนังสือหองสมุดโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๖)  งานบันทึก รวบรวม จัดเก็บประวัติโรงพยาบาลตํารวจ  รวมทั้งงานจดัทาํและดแูล
พิพิธภัณฑโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๗)  วิเคราะหกําหนดความตองการในการฝกอบรม  ประสานหนวยที่เกี่ยวของกาํหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู ความเชี่ยวชาญที่เกีย่วกับหนาที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๘)  จัดทําแผนฝกอบรม  จัดฝกอบรม  ประเมินติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๙)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม  
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติ  และจัดปฐมนิเทศใหแกแพทยฝกหัด แพทยประจําบาน 
และทันตแพทยประจําบาน  ตลอดจนกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรประจําปการศึกษา 
   ๒๐)  จัดทําคําของบประมาณ  และติดตามผลการใชจายงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๒๑)  ดําเนินการตามนโยบาย  จัดทําแผนปฏิบัติการดานแพทยศาสตรศึกษา   
จัดฝกอบรมใหแกนักศกึษาแพทย แพทยเวชปฏิบัติ แพทยฝกหดั แพทยประจําบาน และทันตแพทยประจําบาน 
ของโรงพยาบาลตํารวจ  รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการ 
   ๒๒)  ดําเนินการและติดตามผลการฝกอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา ใหเปนไปตาม
มาตรฐานของแพทยสภาและสถาบันการศึกษา 
   ๒๓)  รับผิดชอบงานธุรการและงานสนับสนุนการเรียนการสอนดานแพทยศาสตรศึกษา 
   ๒๔)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๒๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๒๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 



 ๕๔๘ 

 (ข)  วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานคดีและวินยั 
   ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง
   ๘)  งานสวัสดิการ
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายพฒันา  ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการทางดานการศึกษา
พัฒนาดานวิชาการ  สงเสริมและสนับสนนุงานวจิัย  ตลอดจนเผยแพรงานวิจยัที่มีประโยชน  โดยปฏิบัติหนาที่  
ดังนี้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  เตรียมการจดัทํา เก็บ บํารุงรักษาเกีย่วกับตาํรา เครื่องโสตทัศนูปกรณ อุปกรณ             
การสอน และเครื่องชวยฝกตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะใชไดทันตามความตองการและใหมีเพียงพอแก
ครูอาจารยที่จะใช  ตลอดจนศึกษาคนควา พิจารณาปรับปรุงแกไขตํารา อุปกรณการสอน และเครือ่งชวยฝก 
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
   ๓)  ใหบริการและสนับสนุนแกหนวยงานตาง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

 



 ๕๔๙ 

   ๔)  สํารวจความตองการและเสนองบประมาณเกีย่วกับเอกสารสรรพตํารา                     
เครื่องโสตทัศนูปกรณ และอุปกรณในการสอน  การฝกอบรมใหงานอาํนวยการจัดดาํเนินการเพื่อสนับสนุน
หนวยงานตาง ๆ 
   ๕)  ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ องคการเอกชน ฯลฯ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
ตํารา เอกสาร วารสาร โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ ที่จะใชประกอบการเรยีนการสอน 
   ๖)  จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภณัฑ ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
   ๗)  จัดและวางระเบียบการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณและเครื่องชวยฝกใหเรียบรอย
รัดกุมเพื่อปองกันความเสยีหาย  ควบคุม ดแูลการปฏิบัติงานหองเก็บเครื่องโสตทัศนูปกรณและเครื่องชวยฝก 
ใหพรอมที่จะใชการไดทนัท ี
   ๘)  จัดสอนและฝกอบรมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ นักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการ
อบรม  ใหมีความรูและเขาใจระเบียบตาง ๆ ของการใช การขอยืม การสงคืนตํารา อุปกรณ และเครื่องฝก 
ทุกชนิด 
   ๙)  พัฒนาหองสมดุใหเปนศูนยขอมูลทางการแพทย  รวมถึงพัฒนา
ทรัพยากรหองสมุด   คัดเลือกหนังสือใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของหองสมุดและหลักสูตรการเรียนการ
สอน 
   ๑๐)  จัดและวางระเบียบการใชหองสมุดตามหลักสากล 
   ๑๑)  จัดหา จดัซื้อ ขอความรวมมือ ขอรับบริจาค และแลกเปลีย่นหนังสือใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหองสมุดและหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ๑๒)  บริการจาย – รับหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ จัดทําบัตรสมาชิกหองสมดุ รวบรวม 
จัดเรียง จัดเกบ็หนังสือและสิ่งพิมพเขาระบบ 
   ๑๓)  บริการหนังสือ  จัดบริการและจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน  และการใชหองสมุด 
   ๑๔)  แนะนําและชวยเหลือการอาน  กําหนดระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการใหยืม
หนังสือและสิง่พิมพ 
   ๑๕)  รวมในโครงการจัดทําบรรณานุกรมตาง ๆ รวมกับหองสมุดอื่น ๆ รวบรวมสถิติ
การใหบริการหองสมุด 
   ๑๖)  เชื่อมโยงโครงขายวิชาการทางสารสนเทศกับหองสมุดของคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหองสมุดใหญของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ๑๗)  บริการวารสารและสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ  พิจารณาคัดเลือก  จัดหาตรวจรับ 
และลงทะเบยีน  จัดทํากฤตภาค  จัดหมวดหมู  ตรวจสอบและติดตามวารสารเอกสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  ส่ิงพิมพรัฐบาลและสิ่งพิมพลักษณะพิเศษ 
   ๑๘)  กําหนดนโยบาย กรอบแนวคิดงานวจิัยของสถาบัน และประสานงานดานวิจยั 

 



 ๕๕๐ 

   ๑๙)  สงเสริมและพัฒนางานวจิัยทางการแพทย  โดยใหคําปรึกษา แนะนํา ใหการ
ชวยเหลืองานคนควา วจิัยแกบุคลากรทางการแพทย 

 และผูสนใจสาขา    ๒๐) จัดการฝกอบรมใหความรูแกแพทย บุคลากรทางการแพทย
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานคนควา วิจัย 
   ๒๑)  ดําเนินการวิจยัและหรือรวมดําเนินการวิจยั  ติดตอประสานงานกับหนวยงาน 
ตาง ๆ เกี่ยวกบัการศึกษาคนควาและวิจยัทั้งในและตางประเทศ 
   ๒๒)  วิเคราะหแบบงาน โครงการวิจัย  และประเมินโครงการ 
   ๒๓)  วิเคราะห และพิจารณาทําคําขอและจัดสรรงบประมาณ และการเงินที่เกีย่วของกับ
งานวิจยั 
   ๒๔)  ขอรับทุนสนับสนุนในการดําเนินงานเกีย่วกับการคนควาและวจิัยทีจ่ะเปน
ประโยชนตอโรงพยาบาลตํารวจ  รวมทั้งจดัหาวัสดุ อุปกรณ แหลงทุน และอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย 
   ๒๕)  ดําเนินการที่เกีย่วของกับการควบคุมคุณภาพงานวจิัย 
   ๒๖)  ตรวจสอบดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาวิจัย 
   ๒๗)  กําหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาระบบการศึกษา 
   ๒๘)  ใหความรวมมอืในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   ๒๙)  วิเคราะหหนวยลงทุนและงบประมาณในการจัดการศกึษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและฟนฟูวิชาการสาขา 
ตาง ๆ โดย 

-   ตรวจสอบพิจารณาโครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติ     
    -   ตรวจสอบคุณสมบัติผูผานการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

-       ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการศกึษาอบรมบรรลุ
วัตถุประสงค 
    -   ดําเนินการและหรือประสานผูเกี่ยวของในการผลิตตําราหรือเอกสารทางวิชา
การ 

ง   ๓๐)  ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณคาทา วิชาการ
และเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 
   ๓๑)  เก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคนควาและวิจยัของวิทยาลัย                   
พยาบาลตํารวจ 
   ๓๒)  ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
   ๓๓)  ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ แกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 



 ๕๕๑ 

   ๓๔)  รวมกับหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหบริการดานวชิาการและ
ความรูแกขาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชน 
 
   ๓๕)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๓๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายพฒันา  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหการศึกษา ฝกอบรม และ
พัฒนาวิชาการทางการแพทยแกขาราชการตํารวจและบุคลากรระดับตาง ๆ ของโรงพยาบาลตํารวจและ             
สํานักงานตํารวจแหงชาติ นกัศึกษาจากสถาบันตาง ๆ ทั้งในและนอกสาํนักงานตํารวจแหงชาติ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  รวบรวมหลักสูตรและรายละเอียดวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
   ๓)  สงเสริม สนับสนุนการศึกษา คนควา วจิัย หลักสูตรการเรียนการสอนและ 
การฝกอบรม  ตลอดจนวิธีการดําเนินการสอนและการฝกอบรม เพื่อวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ  
ดานวิชาการใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 
   ๔)  ดําเนินการประสานหนวยเกีย่วของเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  
การฝกอบรมตาง ๆ แผนการศึกษาอบรมทางการแพทยในระดับตาง ๆ ใหแกขาราชการตํารวจของ 
โรงพยาบาลตํารวจ  และหนวยงานอื่นที่เกีย่วของตามนโยบายของสํานกังานตํารวจแหงชาติทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว 
   ๕)  อํานวยการดานการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาและอบรมของ                   
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจตามสายวิชาการทางการแพทยดานตาง ๆ 
   ๖)  ควบคุมการจัดการศึกษาอบรมใหเปนไปตามหลักสูตร  ตลอดจนดําเนินการ
ประเมินและพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
   ๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาและอบรม 
   ๘)  ดําเนินการฝกอบรมความรูดานสาธารณสุขใหแกขาราชการตํารวจในหนวยงาน
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค 
   ๙)  ดําเนินการฝกอบรมความรูดานการบริหารจัดการใหแกขาราชการตํารวจของ              
โรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๐)  ดําเนินการพัฒนาดานคณุธรรม จริยธรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลตํารวจ 
   ๑๑)  จัดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุกหลักสูตร
ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
   ๑๒)  ควบคุมการฝกอบรมใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนการที่กําหนดไว 

 



 ๕๕๒ 

   ๑๓)  ควบคุมการจัดตารางสอน ตารางการฝกปฏิบัติการอบรมศึกษา และดูงานให
เปนไปตามหลักสูตรและแผนการที่กําหนดไว 
   ๑๔)  รวมมือประสานงาน ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ในงานอืน่ ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุง        
แกไข จดัหาตาํรา อุปกรณทีใ่ชในการเรียนการสอน การฝกและอบรมทุกหลักสูตร 
   ๑๕) อบรมระเบียบ วินัย มารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแกผูเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรม  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและการตดิตอกับประชาชน 
   ๑๖)  ปกครองบังคับบัญชา ดูแลเรื่องการปกครองนักเรียนและดานสุขภาพรางกายและ
จิตใจ  โดยจดัใหมีการบริหารรางกาย สันทนาการ อาหาร ที่อยูอาศัย จดัหองพยาบาล เวชภณัฑ และอุปกรณ 
การรักษาพยาบาลที่จําเปนและสมควรเตรียมไว  เพื่อใหผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมและขาราชการตํารวจ
ในวิทยาลัยพยาบาลตํารวจมรีะเบียบวินยัและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ 
   ๑๗)  พิจารณาวางระเบียบ ขอบังคับสําหรับนักศึกษาและผูเขารับการศึกษาและฝกอบรม
ในหลักสูตรตาง ๆ  โดยไมขดัตอระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
   ๑๘) ดูแลรับผิดชอบสุขลักษณะและสิ่งแวดลอมของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจทั้งภายใน
และภายนอก 
   ๑๙)  สํารวจ ดูแล สถานที่ อาคาร ครุภัณฑ สุขภณัฑ น้ําดื่ม น้ําใช ไฟฟาของวิทยาลัย
พยาบาลตํารวจ 
   ๒๐)  ควบคุมบัญชี รายรับ – จายพัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชงานบาน ฯลฯ ของหอพัก 
ใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒๑)  จัดทําและเสนองบประมาณการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑของหอพักสงให 
งานอํานวยการดําเนินการตอไป 
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอนของนักศกึษา 
ตามหลักสูตรการศึกษาฝกอบรมตาง ๆ ตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
   ๒๓)  เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบันทึกการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา และอื่น ๆ  นํามาวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง 
   ๒๔)  จัดทําใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษาทุกระดบั  รวมทั้งการออก 
ใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองตาง ๆ ของนักศึกษาและผูเขารับการอบรม 
   ๒๕)  จัดทําทะเบยีน ทําเนียบนกัศกึษา และผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ   
ตลอดจนการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ เหลานี้ตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒๖)  รวมมือประสานงานเกีย่วกับการวัดผลการศึกษาและฝกอบรมกับเจาหนาที่งาน 
ตาง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

 



 ๕๕๓ 

   ๒๗)  อบรมระเบียบ วินัย มารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแกผูเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรม  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและการตดิตอกับประชาชน 

    ๒๘)  ปกครองบังคับบัญชานักศึกษาพยาบาล นกัเรียนผูชวยพยาบาล นักเรยีนพยาบาล
ภาคสนาม และผูเขารับการอบรมศึกษาตอเนื่องใหปฏิบัตติามระเบียบ คาํส่ัง ขอบังคับ 
   ๒๙)  ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับที่พกัอาศัย อาหาร การดําเนินชวีติประจําวนัของผูเขารับ
การศึกษาและฝกอบรมของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
   ๓๐)  จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกนกัศกึษา นกัเรียน และจัดทําสมดุสุขภาพ
ประจําตัวเก็บรวบรวมไว 
   ๓๑)  รับผิดชอบและดําเนนิการเกีย่วกับสวัสดิการ ทุนการศึกษา ทุนอุดหนนุนักศึกษา 
นักเรียนที่ขาดแคลน เงินรางวัลตาง ๆ  ตลอดจนสวัสดกิารรานคาเพื่อชวยเหลือนักศกึษา นักเรยีน และผูเขารับ
การอบรม 
   ๓๒)  ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย  โดยจดัเจาหนาที่ดแูลการเขา – ออกหอพัก  
การเยี่ยมนักศกึษา นกัเรียน และผูเขารับการอบรมตลอดเวลา 
   ๓๓)  ดูแลรับผิดชอบสุขลักษณะและความสะอาดของวิทยาลยัพยาบาลตํารวจ 
   ๓๔)  พิจารณาระเบยีบ ขอบังคับสําหรับนักศึกษา นักเรียน และผูเขารับการศึกษาและ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 
   ๓๕)  ดําเนินการควบคุม ดูแล ซอมแซมอาคาร ครุภัณฑ สุขภณัฑ สาธารณปูโภคและ
ความปลอดภยัภายในบริเวณหอพกัของนกัศึกษา นักเรยีน และผูเขารับการอบรม 
   ๓๖)  จัดทําและเสนองบประมาณการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑ ของหอพักเสนองาน
อํานวยการเพือ่ดําเนินการตอไป 
   ๓๗)  ดําเนินการดานสวัสดิการตาง ๆ ของนักศึกษา นักเรยีน และผูเขารับการอบรม 
   ๓๘)  อํานวยความสะดวกเรื่องไปรษณีย ธนาณตัิ การฝากเงินของงานตาง ๆ 
   ๓๙)  ควบคุมและบาํรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
   ๔๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   (๔)  กลุมงานอาจารย  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายทอดวิชาการ  วิจยั  
สรางองคความรู  บริการวิชาการแกสังคม  พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รักษา
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัยของวิชาชีพ  การควบคุมมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ  กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพในทุกหลักสูตร  และหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของกับการศึกษา  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 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  ดานวิชาการ  จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษาตอหลังปริญญา  และหลักสูตรการอบรม 
ทุกหลักสูตรทีเ่ปดสอนในวทิยาลัยพยาบาลตํารวจโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  รวมทั้งเปนอาจารยรวมสอน 
ในภาควิชาอ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตตําราและสื่อการสอน พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหทนัสมัยตอ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   ๒)  ดานการวิจัย  สงเสริมสนับสนุนการทําวจิยัของอาจารยภายในภาควิชาทั้งเปนทีม
และงานวิจยัรายบุคคล  ทําการวิจัยรวมกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ใหความชวยเหลือและใหความ
รวมมือกับหนวยงานอื่นในการทําวิจัย  เปนที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการวิทยานิพนธ 
   ๓)  ดานบริการวิชาการ  สงเสริมสนับสนุนอาจารยและนกัศึกษาใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม  โดยการจัดอบรมใหความรูเกีย่วกับการดูแลสขุภาพ  รวมทั้งมีการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรวิชาชีพ  เปนอาจารยรวมสอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน  และเปนกรรมการทางวิชาการ หรือกรรมการวชิาชีพ 
   ๔)  ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและหรือ       
เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร  เนนการดาํรงรักษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
   ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (ค)  สถาบันนติิเวชวิทยา  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานคดีและวินยั 
   ๔)  งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร 
   ๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๖)  งานงบประมาณ 
   ๗)  งานสงกําลังบํารุง

 



 ๕๕๕ 

   ๘)  งานสวัสดิการ
   ๙)  งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ 
   ๑๐)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๑)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
   ๑๒)  งานศึกษาอบรม 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๑๔)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๕)   งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๑๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  กลุมงานตรวจพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการพัสดุ  และงานสถิติ 
   ๒)  ตรวจพิสูจนบคุคลจากศพ ช้ินสวนของศพ และการทําภาพเชิงซอน 
   ๓)  ตรวจอายใุนคนมีชีวิต 
   ๔)  ตรวจพิสูจนความเปนพอ แม ลูก 
   ๕)  ตรวจหาความพิการของรางกาย ตรวจรอยแผลเปน ตําหนิ ไฝ ปาน รอยสัก ฯลฯ 
   ๖)  เก็บรักษาของกลางที่ติดมากบัศพหรือช้ินสวนของศพ 
   ๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กลุมงานตรวจเลือด ชีวเคมี และเขมาดินปน  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการพัสดุ  และงานสถิติ 
   ๒)  ตรวจเลือดเพื่อประกอบการพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกบับุคคลและตรวจเลอืดจากศพ
หรืออวัยวะอ่ืน ๆ 
   ๓)  ตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีในเลือดของศพ 
   ๔)  ตรวจหาสวนของน้ําอสุจิและตัวอสุจใินคดีเกี่ยวกบัเพศและในศพ 
   ๕)  ตรวจพยานหลักฐานทางดานชีวเคมีอ่ืน ๆ 
   ๖)  ตรวจหาเขมาดินปนจากศพ 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  กลุมงานนติิพยาธิ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการพัสดุ  และงานสถิติ 

 



 ๕๕๖ 

   ๒)  ตรวจชันสูตรพลิกศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ 
   ๓)  ผาศพเพื่อหาสาเหตุการตายทีแ่ทจริง 
   ๔)  ตรวจพิสูจนช้ินเนื้อของอวยัวะตาง ๆ โดยวิธีจุลพยาธิวิทยา 
   ๕)  ใหบริการฉีดยาศพปองกันการเนา 
   ๖)  ดําเนินการสงศพไมมีญาติไปฝากไวกับมลูนิธิ 
   ๗)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพตามคาํส่ังผูบังคับบัญชา 
   ๘)  ถายภาพที่เกี่ยวของทางการแพทย ลางฟลม และอัดขยายภาพ 
   ๙)  จัดบริการประกอบการตรวจพิเศษตาง ๆ 
   ๑๐)  จัดนิทรรศการและบริการดานเทคโนโลยีทางแพทยศาสตรศึกษา 
   ๑๑)  เก็บรักษาเอกสารภาพถายทางการแพทยดวยไมโครฟลม 
   ๑๒)  เก็บของกลาง ประเภท สวนของหัวกระสุนปนและชิน้สวนของวัตถุระเบิดที่ได
จากศพ 
   ๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กลุมงานพิเศษ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยรวมขาวรับแจงเหตุอุบตัิภัย 
การรักษาสภาพศพ รางกาย เพื่อการตรวจพิสูจน  ปฐมพยาบาลผูบาดเจบ็  รักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุในเขต
สถานีตํารวจในกองบัญชาการตํารวจนครบาลและปริมณฑลตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  และควบคุม 
กํากับดูแลเจาหนาที่ของมูลนิธิที่มาชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบตัิงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
เรียบรอย  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการพัสดุ  และงานสถิติ 
   ๒)  เปนศูนยรับแจงเหตุหรืออุบัตภิัยที่มีผูเสียชีวติจํานวนมาก  และควบคุมส่ังการไปยัง
รถปฏิบัติการโดยผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหนาที่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
   ๓)  บันทึกรายงาน การสั่งการ การปฏิบัติหนาที่ และรายงานเหตุการณพิเศษหรือ
อุบัติภัยรายแรงใหผูบังคับบญัชาทราบ 
   ๔)  รับ – สง กระจายขาว ประสานงานดวยวิทยแุละเครื่องมือส่ือสารอื่นระหวาง
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  และแจงคําส่ังของผูบังคับบัญชาไปยังหนวยปฏิบัติ  เพื่อการทาํงานโดยฉับพลันทั้งใน
เวลาปกติและเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน 
   ๕)  รักษาสภาพศพ รางกาย และวัตถุพยานในที่เกิดเหต ุ
   ๖)  ถายภาพศพ รางกาย วัตถุพยาน และสถานทีเ่กิดเหต ุ
   ๗)  เก็บและควบคมุการเก็บศพ 
   ๘)  สงศพเพื่อตรวจพิสูจนตามทีพ่นักงานสอบสวนสั่งการ 
   ๙)  ปฐมพยาบาลและนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล 
   ๑๐)  สงมอบศพใหญาติหรือฝากฝงยังสุสาน 

 



 ๕๕๗ 

   ๑๑)  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของรวมปฏิบัติตามความเหมาะสม 
   ๑๒)  ควบคุม ดูแล และบังคับบัญชาเจาหนาทีห่รืออาสาสมัครที่มารวมปฏิบัติในดาน       
การเก็บศพ รางกาย และวัตถุพยานในที่เกิดเหต ุ
   ๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กลุมงานพิษวทิยา  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)    งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการพัสดุ  และงานสถิติ 
   ๒)  ตรวจหาสารพษิในชวีวัตถุของผูปวย 
   ๓)  ตรวจวเิคราะหหาสารพิษเพื่อพิสูจนหาสาเหตุการตาย 
   ๔)  ตรวจวเิคราะหหาสารพิษในสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุใหเกิดการเจ็บปวยหรือตาย 
   ๕)  วิเคราะหปริมาณยาในเลือดผูปวยเพื่อสนบัสนุนการรักษาพยาบาล 
   ๖)  ตรวจวเิคราะหสารเสพติดในชีววัตถุของผูปวย ผูตองสงสัย และศพ 
   ๗)  ตรวจวเิคราะหแอลกอฮอลในชีววัตถุของผูปวย ผูตองสงสัย และศพ 
   ๘)  ปฏิบัติงานดานมาตรฐานการวิเคราะห 
   ๙)  ปฏิบัติงานวิจยั 
   ๑๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ง)  กลุมงานกุมารเวชกรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล   
และรับปรึกษาใหคําแนะนําผูปวยที่เปนเดก็นับแตแรกเกดิถึงอายุครบ ๑๓ ปเต็ม  ดูแลเลี้ยงเด็กแรกคลอด  
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคติดตอที่ปองกันได  จัดเตรยีมอาหารเสริม เตรียมนมผสม  ดแูลรับเลี้ยงเด็กกอนวยัเรียน
ในเวลาราชการ  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม 
บํารุงรักษา และจัดทําทะเบยีนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานกุมารเวชกรรมทั่วไป 
  ๓)  งานตรวจโรคผูปวยนอก 
  ๔)  งานรักษาผูปวยใน  
  ๕)  งานเด็กแรกคลอดและตรวจสุขภาพเด็กด ี
  ๖)  งานรักษาโรคภูมิแพ 
  ๗)  งานโรคของโลหิต 
  ๘)  งานตรวจและรักษาโรคโดยการฝงเข็ม 
  ๙)  งานรักษาผูปวยเด็กอาการหนัก 
  ๑๐)  งานโรคระบบทางเดินหายใจ 
  ๑๑) งานโรคระบบประสาท 
  ๑๒)  งานโรคไต  

 



 ๕๕๘ 

  ๑๓)  งานโรคติดเชื้อ 
  ๑๔)  งานโรคหัวใจและการไหลเวียน 
  ๑๕)  งานโรคระบบทางเดินอาหาร 
  ๑๖)  งานติดตามโรค 
  ๑๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (จ)  กลุมงานจิตเวชและยาเสพตดิ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล 
ผูปวยโรคทางจิตเวชและประสาทวิทยา ผูติดยาเสพตดิและโรคพิษสุรา  จัดทําทะเบยีนผูปวย  และติดตาม
ผลการรักษาผูปวยทางจิตเวช  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและประสาทวิทยา  คนควา วจิัยปญหา
ยาเสพติด  อบรมฟนฟูจิตใจ แนะนําแนวทางการศึกษาและวิชาชีพใหแกผูปวย  ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ปฏิบัติงานอํานวยการและสถิติตาง ๆ  ควบคุม  
บํารุงรักษา และจัดทําทะเบยีนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานจิตเวช 
  ๓)  งานยาเสพติด 
  ๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฉ)  กลุมงานชีวเคมี  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจการทํางานของรางกายและหรือ
อวัยวะตาง ๆ  ตรวจวเิคราะหและหาปริมาณสารเคมีตาง ๆ ในเลือด น้ําเหลือง น้ําไขสันหลัง น้ําชองปอด  
น้ําชองทอง ฯลฯ  เพื่อชวยในการวนิิจฉัยโรค  ควบคุม บํารุงรักษา  และจัดทําทะเบยีนเครื่องมือเครื่องใช 

โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี้  ที่อยูในความรบัผิดชอบ  
  ๑)  งานธุรการ และงานสารบรรณ
  ๒)  งานสรีรวิทยา 
  ๓)  งานจุลชีววิทยา 
  ๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ช)  กลุมงานตา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและใหคําปรึกษาแก
ผูปวยโรคทางตา  ตลอดจนคนควาและวิจยังานดานตา  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และ

 



 ๕๕๙ 

พัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)   งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานวัดแวน 
  ๓)  งานกลามเนื้อเคล่ือนไหวลูกตา 
  ๔)  งานกระจกตา 
  ๕)  งานตอหิน 
  ๖)  งานประสาทรับภาพ 
  ๗)  งานประสาทจกัษ ุ
  ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ซ)  กลุมงานทันตกรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจรักษาโรคฟนและเหงือก 
รวมถึงกระดกูขากรรไกรและใบหนาสวนที่เกี่ยวของ  ใหคําแนะนําปองกันรักษาทนัตสุขภาพแกผูปวย  อีกทั้ง
ใหความรวมมอืกับสถาบันนิติเวชวทิยาในการชวยเหลือใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะในการชันสตูรพลิกศพ
หรือการพิสูจนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับพยานหลักฐานทางทันตกรรม  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทาง
การแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูใน
ความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานตรวจพเิคราะหและวินจิฉัยโรคในชองปาก 
  ๓)  งานศัลยกรรมชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 
  ๔)  งานบูรณะกรรม และรักษาคลองรากฟน 
  ๕)  งานทันตกรรมประดิษฐ 
  ๖)  งานทันตกรรมจัดฟน และทันตกรรมสําหรับเด็ก 
  ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  
  ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฌ)  กลุมงานผูปวยนอก  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  
ตรวจรักษาโรคผูปวยซ่ึงทางราชการสงตัวมา ผูปวยคดี  รวมทั้งการเจบ็ปวยเนื่องจากอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน  
ตรวจรางกายเพื่อออกใบรับรองแพทย  ตรวจรางกายผูสมัครเขารับราชการ  ประสานงานกับฝายเทคนิคบริการ   
ใหการศกึษาและอบรมแกบคุลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และ
จัดทําทะเบยีนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้

 



 ๕๖๐ 

  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานชันสูตรบาดแผล 
  ๓)  งานตรวจโรค 
  ๔)  งานบริการเปล
  ๕)  งานตอนรับ (ออกเวชระเบียนใหแกผูปวยที่มาตรวจหองฉุกเฉิน) 
  ๖)  งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินและผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ (หองฉุกเฉิน) 
  ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ญ)  กลุมงานพยาธวิิทยา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจชันสูตรชิ้นเนื้อ เซลลตาง ๆ 
และโลหิตเพื่อชวยในการวิเคราะหโรค  ตรวจหาเชื้อโรคหรือพยาธิจากเสมหะ อุจจาระ ปสสาวะ เลือด หนอง 
ฯลฯ  ตรวจน้ําเหลืองเพื่อชวยในการวิเคราะหโรคหรือหาภูมิคุมกันโรค  เปนสาขาของศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพฒันาความรูทางวิชาการ 
ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏบิัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานโลหิตวิทยา 
  ๓)  งานภูมิคุมกนัวิทยา
  ๔)  งานปาราสิตวทิยา 
  ๕)  งานธนาคารเลือด 
  ๖)  งานพยาธิวิทยากายวิภาค  
  ๗)  งานเจาะเลือด  
  ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฎ)  กลุมงานพยาบาล  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กาํกับ ดูแลบุคลากร
ทางดานการพยาบาล  ใหการบริการทางการพยาบาลแบบองครวมตามมาตรฐานวิชาชีพ  ประกันคณุภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพดวยการทํางานเปนทมีอยางตอเนื่องสรางความพึงพอใจทั้งผูใชและผูใหบริการ  พัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ  เพื่อประกนัคุณภาพการบรกิารทางการพยาบาลตั้งแตเร่ิมเขา
ปฏิบัติงานและระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  พัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทํา
ทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรบัผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
  ๑)  งานประสาน ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ประสานงานในกลุมงานพยาบาลเกี่ยวกับ

 



 ๕๖๑ 

   -  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   -  หนวยพัฒนาบคุลากรและคุณภาพการพยาบาล 
   -  หนวยซักฟอก 
   -  หนวยจายกลาง
   -  ตึกพักพยาบาล 
  ๒)  งานการพยาบาลอายุรกรรมและจิตเวช 
  ๓)  งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม 
  ๔)  งานการพยาบาลผูปวยนอกและฉุกเฉิน 
  ๕)  งานการพยาบาลหองผาตัด 
  ๖)  งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหต ุ
  ๗)  งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม 
  ๘)  งานการพยาบาลออรโธปดิกส  เวชศาสตรฟนฟ ู
  ๙)  งานการพยาบาล ไอ.ซี.ยู. หนวยบําบัดพิเศษ 
  ๑๐)  งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป ตา หู คอ จมูก 
  ๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๒)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฏ)  กลุมงานเภสชักรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการใหบริการดานเภสัชกรรม            
การบริการจายยาและเวชภัณฑที่มิใชยาแกผูปวย  งานบรกิารทางดานการจัดหา การเก็บรักษา ควบคุม การ
แจกจายเวชภณัฑที่มิใชยา  งานผลิตยาและวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพยา  งานวิชาการ ใหบริการขอมูลยา  
ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําดานยาแกผูปวย  ใหการศกึษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทยและนักศึกษา
เภสัชศาสตร  พัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูใน
ความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานบริการจายยาผูปวยนอก 
  ๓)  งานบริการจายยาผูปวยใน 
  ๔)  งานจัดซื้อ – จัดหายา เวชภัณฑที่มิใชยา และอุปกรณการรักษาโรค 
  ๕)  งานคลังยา เวชภัณฑที่มิใชยา และอุปกรณการรักษาโรค 
  ๖)  งานผลิตยาและวิเคราะหควบคุมมาตรฐาน 
  ๗)  งานพัฒนาคณุภาพและวิชาการ 
  ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 



 ๕๖๒ 

  ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฐ)  กลุมงานโภชนาการ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนบําบัดแกผูปวย  ใหบริการดานอาหารแกบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่  ใหการศกึษาและอบรม
แกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจดัทําทะเบยีนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานบริหารและบริการทั่วไป 
  ๓)  งานโภชนบําบัด 
  ๔)  งานโภชนศกึษา 
  ๕)  งานบริการอาหารภายใน 
  ๖)  งานบริการอาหารทั่วไป 
  ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฑ)  กลุมงานรงัสีวทิยา  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาดวยวิธีการ
ทางรังสีวินิจฉยั (DIAGNOSTIC  IMAGING)  และรังสีรวมรักษา (INTERVENTIONAL  RADIOLOGY)  
โดยบุคลากร เครื่องมือ และวิธีการที่ไดมาตรฐานเพื่อใหไดผลการวินจิฉัยที่ถูกตองแมนยํา ดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย  เก็บรักษาฟลมและบันทึกผลการตรวจของผูใชบริการใหอยูในสภาพดีสามารถสืบคน
ไดอยางรวดเรว็เมื่อตองการ  หรือทําสําเนาฟลมใหผูใชบริการที่ตองการนําฟลมออกนอกโรงพยาบาล  ให
การศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทํา
ทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรบัผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที ่ ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานตรวจเอกซเรยทั่วไป (GENERAL  RADIOGRAPHY) 
  ๓)  งานฉีดสารทึบรังสีเพื่อตรวจระบบทางเดนิปสสาวะ (INTRAVENOUS  
PYELOGRAPHY) 
  ๔)  งานตรวจดวยเครื่องสองตรวจทางรังสี (FLUOROSCOPY) 
  ๕)  งานตรวจระบบหลอดเลือดดวยเครื่องเอกซเรยดิจิตอล (ANGIOGRAPHY, 
VENOGRAPHY) 
  ๖)  งานตรวจเอกซเรยเตานม (MAMMOGRAPHY) 
  ๗)  งานตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT SCAN) 
  ๘)  งานตรวจดวยเครื่องอัลตราซาวด  (ULTRASONOGRAPHY) 

 



 ๕๖๓ 

  ๙)  งานตรวจเอกซเรยกระดกูโดยใชเครื่องเอกซเรยระบบดจิิตอล (DIGITAL 
SCANOGRAM)
  ๑๐)  งานตรวจเอกซเรยเคล่ือนที่ (PORTABLE  X-RAY) 
  ๑๑)  งานรังสีรวมรักษา (INTERVENTIONAL  RADIOLOGY) 
  ๑๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฒ)  กลุมงานวิสัญญีวิทยา  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการใหยาระงับความรูสึกแกผูปวย 

  ที่รับการผาตัด ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับผูปวยที่มีปญหาทางระบบหายใจ  การใชเครื่องชวยหายใจ  การระงับปวด
ในผูปวยหลังผาตัดและผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย  ตลอดจนคนควาและวิจัยทางดานวสัิญญีวิทยา  ใหการศึกษา
และอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียน
เครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานบริหารและสนับสนุน 
  ๓)  งานปฏิบัติการวิสัญญี 
  ๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  (ณ)  กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
ปองกันและควบคุมโรค  การสุขาภิบาลอนามัย ส่ิงแวดลอม  ตรวจสุขภาพใหแกขาราชการตํารวจและ
ครอบครัวทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค  เผยแพร อบรม และสงเสริมบริการดานสุขศึกษาและการ
สาธารณสุขทั่วไปแกขาราชการตํารวจ ครอบครัวตํารวจ และประชาชนทั่วไป  ใหการศึกษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานสถิติชีวอนามัย 
  ๓)  งานตรวจสุขภาพ 
  ๔)  งานตรวจทางสาธารณสุข สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
  ๕)  งานปองกันและปราบปรามโรคระบาด 
  ๖)  งานคนควา วิจยั และระบาดวทิยา 
  ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 



 ๕๖๔ 

  ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ด)  กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบําบดัรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยที่เกิดจากโรคหรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ  เพื่อชวยใหผูปวยนัน้กลับคืนสภาพใกลเคยีงกับปกติ
มากที่สุด  ทั้งในดานสภาพรางกาย จิตใจ การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยูในสังคม  ใหการศึกษาและ
อบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียน
เครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานทะเบยีนผูปวย 
  ๓)  งานแพทย 
  ๔)  งานกายภาพบาํบัด 
  ๕)  งานกิจกรรมบําบัด 
  ๖)  งานอรรถบําบัด 
  ๗)  งานกายอุปกรณ 
  ๘)  งานนวดเพื่อการรักษา 
  ๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ต)  กลุมงานศัลยกรรม  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและให
คําปรึกษาผูปวยโรคศัลยกรรม  ตลอดจนคนควาและวิจยัทางดานศัลยกรรม  ใหการศกึษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  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)  งานผูปวยหนกั 
  ๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ถ)  กลุมงานศูนยสงกลับและรถพยาบาล  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
และลําเลียงผูปวยจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลโดยยานพาหนะทางอากาศ ทางน้ํา หรือทางบก  เปนศูนยรวม
ขาวรับแจงเหตุ ขอความชวยเหลือดานการแพทย พรอมทั้งจัดแพทยพยาบาลและเจาหนาที่  ติดตามใหบริการ
ดานการแพทยแกบุคคลสําคัญ  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทาง
วิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่   
ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานพยาบาล 
  ๓)  งานสื่อสาร 
  ๔)  งานยานพาหนะ 
  ๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ท)  กลุมงานสงัคมสงเคราะห  มีหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห  
๓  สวน  กลาวคือ  สวนที่ ๑  มาตรฐานการบริหาร  ประกอบดวย การจัดเตรียมสถานที่สําหรับใหบริการ 
ที่เปนสัดสวนเหมาะสม  จัดหาคูมือ/เครื่องมือ/อุปกรณการใหบริการสังคมสงเคราะห  ไดแก  คูมือการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหและเครือขายการใหบริการสังคมสงเคราะหที่กําหนดไวชัดเจนทั้งภาครัฐและ
เอกชน  การเตรียมความพรอมดานบุคลากรผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  โดยการมีนกัสังคมสงเคราะหในการ
ปฏิบัติงาน  และมีบุคลากรในกลุมงานสังคมสงเคราะหที่ผานการปฐมนิเทศเกีย่วกบังานสังคมสงเคราะห  และ
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับการจัดใหมีคําอธบิายงาน จดัทําแผนงานและ
แผนปฏิบัติซ่ึงกําหนดการทํางานที่ชัดเจน  รวมทั้งมีการจดัตั้งหรือบริการกองทุนสังคมสงเคราะห  สวนที่ ๒  
มาตรฐานงานวิชาการ  ประกอบดวย การจัดทําทะเบยีน/บันทึกการใหบริการสังคมสงเคราะห  การจัดทํา
รายงานการนําเสนอขอมูลงานดานสังคมสงเคราะห  การจัดทําวิเคราะหขอมูลงานดานสังคมสงเคราะห  การ
เผยแพรวิชาการ ผลงานใหเปนประโยชนตอสาธารณสุข  รวมทั้งการวจิยัและพฒันา  สวนที่ ๓  มาตรฐาน 
งานบริการ  ประกอบดวย งานตรวจวินิจฉยัทางสังคม  งานเฝาระวังปญหาทางสังคม  งานสงเสริมและฟนฟู
สมรรถภาพ  งานจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางสังคม  งานสังคมสงเคราะหชุมชน  และงานสวัสดิการ
สาธารณสุข  ทั้งนี้ โดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง  ไดแก  ขาราชการตํารวจ  ครอบครัวตํารวจ  และประชาชน  

 



 ๕๖๖ 

ใหการศกึษาและอบรมแกบคุลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และ
จัดทําทะเบยีนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานสังคมสงเคราะห 
  ๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ธ)  กลุมงานสตูินรีเวชกรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษา 
และใหคําปรึกษาแกผูปวยโรคสตรี  ดูแลการตั้งครรภและการคลอด  วางแผนครอบครัว  ความรูทางวิชาการ  
ตลอดจนคนควาและวิจยัทางดานสูตินรีเวชกรรม  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และ
พัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานสูติกรรม 
  ๓)  งานนรีเวชกรรม 
  ๔)  งานวางแผนครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (น)  กลุมงานหู คอ จมูก  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและให
คําปรึกษาแกผูปวยโรคทางห ูคอ จมูก  ตลอดจนคนควาและวิจยังานดานหู คอ จมูก  ใหการศกึษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานห ู
  ๓)  งานจมูก 
  ๔)  งานกลองเสียงและหลอดอาหาร 
  ๕)  งานโรคภูมิแพ 
  ๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๕๖๗ 

  (บ)  กลุมงานออรโธปดิกส  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาและให
คําปรึกษาแกผูปวยหรือผูไดรับบาดเจ็บ  และอุบัติเหตเุกี่ยวกับกระดกู ขอ กลามเนื้อ และประสาทสวนปลาย  
ตลอดจนคนควาและวิจยัทางดานออรโธปดิกส  ใหการศกึษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และ 
พัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
  ๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (ป)  กลุมงานอายุรกรรม  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจรักษาพยาบาล  และรับ
ปรึกษาใหคําแนะนําผูปวยทีม่ีอายุตั้งแต ๑๓ ปขึ้นไปซึ่งปวยดวยโรคทางอายุรกรรม  ใหการศกึษาและอบรมแก
บุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรูทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานโรคทางอายุรกรรมทั่วไป 
  ๓)  งานโรคหัวใจและการไหลเวียน
  ๔)  งานโรคระบบทางเดินหายใจ 
  ๕)  งานโรคผิวหนงัและกามโรค 
  ๖)  งานโรคระบบทางเดินอาหาร 
  ๗)  งานโรคระบบประสาท 
  ๘)  งานโรคของโลหิต 
  ๙)  งานโรคตอมไรทอ 
  ๑๐)  งานโรคไตทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ 
  ๑๑)  งานโรคอายุรศาสตรเขตรอน 
  ๑๒)  งานโรคขอและระบบการเคลื่อนไหว 
  ๑๓)  งานมะเร็งวิทยา 
  ๑๔)  งานโรคติดเชื้อ 
  ๑๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 ๕๖๘ 

 (ผ)  โรงพยาบาลดารารัศมี  มีหนาที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจ วนิิจฉัย 
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพแกขาราชการตํารวจ ครอบครัวของขาราชการตํารวจ และประชาชนทั่วไป  
สนับสนุนทางดานงานแพทยหลวงจิตรลดา แพทยหลวงพระบรมมหาราชวัง แพทยอาสาในสมเดจ็ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ  ใหการศึกษาและอบรมแกบุคลากรทางการแพทย  และพัฒนาความรู 
ทางวิชาการ  ควบคุม บํารุงรักษา และจัดทําทะเบียนเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติ
หนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ
  ๒)  งานการแพทย 
  ๓)  งานพยาบาล 
  ๔)  งานเภสัชกรรม 
  ๕)  งานทันตกรรม 
  ๖)  งานรังสีวิทยา 
  ๗)  งานพยาธิวิทยา 
  ๘)  งานโภชนาการ 
  ๙)  งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
  ๑๐)  งานหองฉุกเฉนิและอุบัติเหตุ 
  ๑๑)  งานผูปวยนอกและงานหองผาตัด 
  ๑๒)  งานหอพักผูปวยชายและหอพักผูปวยหญิง 
  ๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฝ)  โรงพยาบาลนวุติสมเด็จยา  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจ วินจิฉัย 
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพแกขาราชการตํารวจ ครอบครัวของขาราชการตํารวจ และประชาชนทั่วไป  
สนับสนุนงานดานยุทธการของงานแพทยอาสามูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  และ
ผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห  สนับสนุนงานแพทยสนาม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ 
  ๒)  งานเภสัชกรรม 
  ๓)  งานศัลยกรรม 
  ๔)  งานพยาบาล 
  ๕)  งานพยาธิวิทยา 
  ๖)  งานรังสีวิทยา 
  ๗)  งานอายุรกรรม 

 



 ๕๖๙ 

  ๘)  งานทันตกรรม 
  ๙)  งานโภชนาการ 
  ๑๐)  งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
  ๑๑)  งานแพทยสนาม 
  ๑๒)  งานชันสูตรสาธารณสุข 
  ๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  ๑๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



            ๕๗๐ 

หมายเหต ุ คําอธิบายเพิ่มเติม  เนื่องจากงานฝายอํานวยการตาง ๆ ทีไ่ดกําหนดไวในระเบียบนี้  ไดกําหนดไว
ในลักษณะทีเ่ปนงานหลักการเทานั้น  ดังนั้น เพื่อใหเกดิความเขาใจในรายละเอยีดของงานอํานวยการตามที่ 
กองพัฒนาระบบตําแหนงและบริหารงานบุคคลกําหนดไว  จะประกอบดวยงานตาง ๆ  อันไดแก 
 ๑) งานนําสารและพลขับ 

 ๒) งานประชาสัมพันธ 
 ๓) งานประวัตแิละบัตรขาราชการตํารวจ  พนกังานราชการ  และลูกจาง 
 ๔) งานเกีย่วกับยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๕) งานการลา และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกบัการออกจากราชการ 

 ๖) งานบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง 
 ๗) งานพิจารณาความชอบและงานเลื่อนอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ  
และลูกจาง 
 ๘) งานประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
 ๙) งานจัดทําเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 ๑๐) งานสวัสดิการและการสงเคราะหขาราชการตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
 ๑๑) งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกําลังพลใหเหมาะสมเพียงพอกับงานในความ
รับผิดชอบ 

 ๑๒) งานดําเนนิการเกี่ยวกับความผิดทางวินยัและความผิดอยางอื่น 

 ๑๓) งานดําเนนิการเกี่ยวกับกรณมีีผูรองเรียน หรือกลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ 
และลูกจาง 
 ๑๔) งานจัดเก็บหนงัสือคําส่ัง เอกสาร ขอบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของขาราชการ
ตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง 
 ๑๕) งานดําเนนิการวางระเบยีบ คําส่ัง ขอบังคับเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการ
ตํารวจ พนกังานราชการ และลูกจาง ใหมีระเบียบและมารยาทที่ด ี

 ๑๖) งานกําหนดยทุธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน 

 ๑๗) งานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน 

 ๑๘) งานสงตัวขาราชการตํารวจหรือพนักงานราชการในสังกัดเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานอื่น 

 ๑๙) งานติดตาม ประเมินผลการจัดฝกอบรม 

 ๒๐) งานจัดทําคําของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณประจําป  ควบคุมการใชจาย 

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 ๒๑) งานดําเนนิการดานเอกสารการเบิกจายทกุประเภท 

 ๒๒) งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจาย หรือสวัสดิการการเงนิ 



            ๕๗๑ 

 ๒๓) งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จายเงินทกุประเภท 

 ๒๔) งานเก็บรักษาและนําเงนิสงกองการเงินหรือหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ 
 ๒๕) งานจัดหาและเบิกจายพัสด ุ

 ๒๖) งานการจัดทําบัญชีส่ิงของหลวง 
 ๒๗) งานควบคุม ดแูลการใช การซอม การเก็บ และบํารุงรักษาสิ่งของหลวงตาง ๆ  รวมทั้ง
ยานพาหนะใหอยูในสภาพใชงานไดตามปกติเสมอ 

 ๒๘) งานการจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิานพาหนะ 

 ๒๙) งานพัฒนาระบบและโปรแกรมประยกุตโดยการวิเคราะหงาน  เพื่อออกแบบระบบและ
โปรแกรมที่เกีย่วของเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ 

 ๓๐) งานควบคุมเครือขายและบํารุงรักษาระบบ โปรแกรม และอุปกรณคอมพิวเตอร 
 ๓๑) งานบริการขอมูลดานยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

 ๓๒) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร คําส่ัง หนังสือเวียน หรือแนวทางปฏบิัติงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางเว็บไซต 

ฯลฯ 
 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	   (๒)  กองกฎหมาย  ประกอบด้วย
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	  (ซ)   สำนักงานตรวจสอบภายใน  แบ่งเป็นดังนี้
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	                   (๓)   กลุ่มงานการบิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
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