เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง

หนา ๑
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๖ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เรื่อง การแบงสวนราชการเปนคณะ สถาบัน ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ (๒), (๖) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
นายรอ ยตํ ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ มติ สภาการศึกษาโรงเรี ยนนายร อยตํ ารวจ ครั้ งที่ ๒
ประจําป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศโรงเรียนนายรอยตํารวจ เรื่อง การแบงสวนราชการ
เปนคณะ สถาบัน ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นในโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ โรงเรี ยนนายรอ ยตํา รวจ เป น สว นราชการในสัง กัด สํ านั กงานตํ า รวจแห งชาติ
แบงสวนราชการ เปนดังตอไปนี้
(๑) ฝายบริหาร ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายสรรหาและคัดเลือก
๒) ฝายบริหารงานบุคคล
๓) ฝายคลัง
๔) ฝายแผนและงบประมาณ
๕) ฝายนิติการ
๖) ฝายยานพาหนะ อาคารและสถานที่
๗) ฝายพิพิธภัณฑ
๘) ฝายโภชนาการ
๙) ฝายแพทย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) ฝายปกครองและการฝก ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ข) กองบังคับการปกครอง แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายปกครอง ๑
๒) ฝายปกครอง ๒
๓) ฝายปกครอง ๓
๔) ฝายกิจกรรมนักเรียน
๕) ฝายอํานวยการ
(ค) ศูนยฝกตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานการฝกแบบตํารวจ
๒) กลุมงานยุทธวิธีตํารวจ
๓) กลุมงานพลศึกษาและตอสูปองกันตัว
๔) ฝายอํานวยการ
(๓) ฝายวิชาการ ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ง) คณะตํารวจศาสตร แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานคณาจารย
๒) สํานักงานคณบดี
(จ) คณะนิติวิทยาศาสตร แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานคณาจารย
๒) กลุมงานนักนิติวิทยาศาสตร
๓) สํานักงานคณบดี
(ฉ) คณะสังคมศาสตร แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานคณาจารย
๒) สํานักงานคณบดี
(ช) ศูนยบริการทางการศึกษา แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน
๒) ฝายพัฒนาการศึกษา
๓) ฝายบริหารงานวิจัย
๔) ฝายวิเทศสัมพันธ
๕) ฝายบริหารและธุรการ

๖ กันยายน ๒๕๕๒

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง

หนา ๓
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๖ กันยายน ๒๕๕๒

(๔) หนวยงานขึ้นตรงตอโรงเรียนนายรอยตํารวจ ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ซ) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒) ฝายระบบสารสนเทศ
๓) ฝายวิทยบริการ
๔) ฝายบริหารและธุรการ
(ฌ) สํานักประกันคุณภาพการศึกษา แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายมาตรฐานการศึกษา
๒) ฝายตรวจสอบและประเมินผล
๓) ฝายบริหารและธุรการ
(ญ) สํานักเลขานุการ
(ฎ) สํานักสภาการศึกษาและสงเสริมกิจการ
ขอ ๕ ใหโรงเรียนนายรอยตํารวจใชโครงสราง อํานาจหนาที่ของสวนราชการตามทาย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ปุระชัย เปยมสมบูรณ
นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ

โครงสราง อํานาจหนาที่ของสวนราชการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ

กลาวนํา
โรงเรียนนายรอยตํารวจเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพตํารวจ ที่จดั ตั้งขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อใหการศึกษา
อบรมแกขาราชการตํารวจ
และตอมาไดมกี ารตราพระราชบัญญัตกิ ําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจใหไดรับปริญญา
เชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ปจจุบนั โรงเรียนนายรอยตํารวจไดพฒ
ั นากาวขึ้นไป
อีกขัน้ หนึ่ง เมื่อมีการตราพระราชบัญญัตโิ รงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นมาบังคับใช เพื่อให
โรงเรียนนายรอยตํารวจสามารถพัฒนาระบบบริหารงาน และจัดการศึกษาเฉพาะทางที่มีความคลองตัว
มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ไดกําหนด
วัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยตํารวจไว ดังนี้
“มาตรา ๗ โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพตํารวจ
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพตํารวจ ตามความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย การฝกอบรม และใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม โดยเนนทักษะความเชี่ยวชาญดานการบังคับใชกฎหมายและวิชาชีพตํารวจเปนสําคัญ”
ในการแบงสวนราชการของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
สามารถรองรับการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้จึงไดกาํ หนดอํานาจ
หนาที่ในการแบงสวนราชการของโรงเรียนนายรอยตํารวจไว ดังนี้
“มาตรา ๘ โรงเรียนอาจแบงสวนราชการเปนคณะ สถาบัน ศูนย หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการ
ในโรงเรียนอีกก็ได
การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก คณะ สถาบัน ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และการแบงสวนราชการภายในโรงเรียน ใหทําเปนประกาศของโรงเรียนและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
“มาตรา ๑๒ สภาการศึกษามีอํานาจและหนาที่ดูแลกิจการทัว่ ไปของโรงเรียน และโดย
เฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของ
โรงเรียน รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในสวนราชการดังกลาว”
ในการประชุมสภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมีมติใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวน

ราชการของโรงเรียนนายรอยตํารวจรวมทั้งการแบงหนวยงานภายในเปนที่เรียบรอยแลว โดยโครงสราง
และอํานาจหนาที่ของสวนราชการโรงเรียนนายรอยตํารวจ ปรากฏดังตอไปนี้
โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยแบง
หนาที่ภารกิจออกเปน ๓ ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายปกครองและการฝก ฝายวิชาการ และมีหนวยงาน
ขึ้นตรงตอโรงเรียนนายรอยตํารวจอีกจํานวนหนึ่ง ดังนี้
๑. ฝายบริหาร รับผิดชอบดานการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดแก
การสรรหาและคัดเลือก การบริหารงานบุคคล การคลัง แผนและงบประมาณ นิตกิ าร ยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ พิพิธภัณฑ โภชนาการ และการแพทย ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ก) กองบังคับการอํานวยการ แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายสรรหาและคัดเลือก
๒) ฝายบริหารงานบุคคล
๓) ฝายคลัง
๔) ฝายแผนและงบประมาณ
๕) ฝายนิติการ
๖) ฝายยานพาหนะ อาคารและสถานที่
๗) ฝายพิพิธภัณฑ
๘) ฝายโภชนาการ
๙) ฝายแพทย
๒. ฝายปกครองและการฝก
รับผิดชอบดานการปกครองบังคับบัญชา ใหคําปรึกษา
แนะนํา สนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ ของนักเรียนนายรอยตํารวจ นักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ นักเรียนอบรมในหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้งจัดการ
ฝกในรูปแบบตางๆ เชน การฝกแบบตํารวจ การฝกยุทธวิธีตํารวจ การฝกพลศึกษาและตอสูปองกันตัว
ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ข) กองบังคับการปกครอง แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายปกครอง ๑
๒) ฝายปกครอง ๒
๓) ฝายปกครอง ๓
๔) ฝายกิจกรรมนักเรียน
๕) ฝายอํานวยการ
(ค) ศูนยฝกตํารวจ แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานการฝกแบบตํารวจ
๒) กลุมงานยุทธวิธีตํารวจ

๓) กลุมงานพลศึกษาและตอสูปองกันตัว
๔) ฝายอํานวยการ
๓. ฝายวิชาการ รับผิดชอบดานการใหความรูทางวิชาการตางๆ เชน การเรียนการสอน
การวิจัย การฝกอบรม และการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ง) คณะตํารวจศาสตร แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานคณาจารย
๒) สํานักงานคณบดี
(จ) คณะนิติวทิ ยาศาสตร แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานคณาจารย
๒) กลุมงานนักนิติวิทยาศาสตร
๓) สํานักงานคณบดี
(ฉ) คณะสังคมศาสตร แบงเปนดังตอไปนี้
๑) กลุมงานคณาจารย
๒) สํานักงานคณบดี
(ช) ศูนยบริการทางการศึกษา แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน
๒) ฝายพัฒนาการศึกษา
๓) ฝายบริหารงานวิจัย
๔) ฝายวิเทศสัมพันธ
๕) ฝายบริหารและธุรการ
๔. หนวยงานขึ้นตรงตอโรงเรียนนายรอยตํารวจ
รับผิดชอบในงานเชิงรุกเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวยสวนราชการดังนี้
(ซ) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๒) ฝายระบบสารสนเทศ
๓) ฝายวิทยบริการ
๔) ฝายบริหารและธุรการ
(ฌ) สํานักประกันคุณภาพการศึกษา แบงเปนดังตอไปนี้
๑) ฝายมาตรฐานการศึกษา
๒) ฝายตรวจสอบและประเมินผล
๓) ฝายบริหารและธุรการ
(ญ) สํานักเลขานุการ

(ฎ) สํานักสภาการศึกษาและสงเสริมกิจการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
หวังเปนอยางยิ่งวาการปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจในครั้งนี้ จะมีความเหมาะสมและสามารถรองรับการบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ตองการให
สถาบันการศึกษาแหงนี้ สามารถใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย
การฝกอบรม และใหบริการทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งผลิตบุคลากรในวิชาชีพตํารวจไดตรงตาม
ความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อออกไปรับใชประเทศชาติและประชาชนตอไป
โรงเรียนนายรอยตํารวจ

สารบัญ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
(ก) กองบังคับการอํานวยการ
• ฝายสรรหาและคัดเลือก
• ฝายบริหารงานบุคคล
• ฝายคลัง
• ฝายแผนและงบประมาณ
• ฝายนิติการ
• ฝายยานพาหนะ อาคารและสถานที่
• ฝายพิพิธภัณฑ
• ฝายโภชนาการ
• ฝายแพทย
(ข) กองบังคับการปกครอง
• ฝายปกครอง 1
• ฝายปกครอง 2
• ฝายปกครอง 3
• ฝายกิจกรรมนักเรียน
• ฝายอํานวยการ
(ค) ศูนยฝกตํารวจ
• กลุมงานการฝกแบบตํารวจ
• กลุมงานยุทธวิธีตํารวจ
• กลุมงานพลศึกษาและตอสูปองกันตัว
• ฝายอํานวยการ
(ง) คณะตํารวจศาสตร
• กลุมงานคณาจารย
• สํานักงานคณบดี

หนา
๑
๑
๑
๓
๘
๑๐
๑๒
๑๓
๑๖
๑๗
๑๘
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๖
๓๔
๓๔
๓๕
๓๖
๓๖
๔๔
๔๔
๔๕

(จ) คณะนิติวิทยาศาสตร
• กลุมงานคณาจารย
• กลุมงานนักนิตวิ ิทยาศาสตร
• สํานักงานคณบดี
(ฉ) คณะสังคมศาสตร
• กลุมงานคณาจารย
• สํานักงานคณบดี
(ช) ศูนยบริการทางการศึกษา
• ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน
• ฝายพัฒนาการศึกษา
• ฝายบริหารงานวิจยั
• ฝายวิเทศสัมพันธ
• ฝายบริหารและธุรการ
(ซ) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
• ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
• ฝายระบบสารสนเทศ
• ฝายวิทยบริการ
• ฝายบริหารและธุรการ
(ฌ) สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
• ฝายมาตรฐานการศึกษา
• ฝายตรวจสอบและประเมินผล
• ฝายบริหารและธุรการ
(ญ) สํานักเลขานุการ
(ฎ) สํานักสภาการศึกษาและสงเสริมกิจการ
ภาคผนวก
แผนภูมิโครงสรางของสวนราชการโรงเรียนนายรอยตํารวจ

หนา
๕๔
๕๔
๕๕
๕๖
๖๔
๖๔
๖๖
๗๔
๗๔
๗๕
๗๗
๗๘
๗๙
๘๗
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๗
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๗
๑๐๙

๑๑๑

โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพตํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
บุคลากรในวิชาชีพตํารวจตามความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย การฝกอบรม และใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนทักษะ
ความเชี่ยวชาญดานการบังคับใชกฎหมายและวิชาชีพตํารวจเปนสําคัญ โรงเรียนนายรอยตํารวจ ประกอบดวย
(ก) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
(๑) ฝายสรรหาและคัดเลือก มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นักเรียนนายรอยตํารวจ คณาจารยประจํา ขาราชการตํารวจ
ลูกจาง และพนักงานราชการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นักเรียนนายรอยตํารวจ คณาจารย
ประจํา ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาอันมีสาเหตุมาจากหลักเกณฑและระเบียบในการสรรหาบุคคลเขา
สูตําแหนง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แกไข ชี้แจงแนวปฏิบัติและตอบขอหารือที่
เกี่ยวของ
๔) งานติดตามประเมินผลการดําเนินการดานสรรหาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕) งานวางแผนการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และนักเรียนนายรอยตํารวจ
๖) งานวางแผนการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกบุคคลเขาเปนคณาจารยประจํา ขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗) งานจัดทําคําขอเพื่อขออนุมัติสํานักงานตํารวจแหงชาติในการเปดสอบแขงขันหรือการคัดเลือก
บุคคลในสวนที่เกีย่ วของกับโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘) งานสรรหาเครื่องมือทดสอบตางๆ
๙) งานจัดทําทะเบียนเครื่องมือทดสอบ
๑๐) งานวางระบบการบริหารงานดานเครื่องมือทดสอบในรูปธนาคารขอสอบ
๑๑) งานจัดเตรียมและควบคุมการนําเครื่องมือทดสอบไปใช ใหเปนไปตามระบบการรักษาความ
ปลอดภัย และการทําลายเอกสารเกี่ยวกับการสอบ
๑๒) งานรวบรวมและเก็บรักษาเครื่องมือทดสอบ
๑๓) งานจัดทําและแจกจายเอกสารหรือสิ่งพิมพ ที่เปนประโยชนในดานการรับสมัครสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และนักเรียน
นายรอยตํารวจ

๒

๑๔) งานจัดทําและแจกจายเอกสารหรือสิ่งพิมพ ที่เปนประโยชนในดานการรับสมัครสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือกบุคคลเขาเปนคณาจารยประจํา ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๕) งานดําเนินการประกาศรับสมัครสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และนักเรียนนายรอยตํารวจ
๑๖) งานดําเนินการประกาศรับสมัครสอบแขงขัน หรือการคัดเลือกบุคคลเขาเปนคณาจารยประจํา
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๗) งานดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และนักเรียนนายรอยตํารวจ
๑๘) งานดําเนินการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือกบุคคลเขาเปนคณาจารยประจํา ขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๙) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะหนวยงานตางๆ ที่รวมดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อ
บรรจุบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ เพื่อใหการดําเนินการสอบหรือการคัดเลือกเปนไปตามแผนการสอบ
๒๐) งานใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะหนวยงานตางๆ ที่รวมดําเนินการสอบแขงขันหรือการ
คัดเลือกบุคคลเขาเปนคณาจารยประจํา ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อใหการดําเนินการสอบหรือการคัดเลือกเปนไปตามแผนการสอบ
๒๑) ประกาศรายชื่อผูที่สอบแขงขันไดและสํารอง โดยดําเนินการและรวมดําเนินการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๒๒) งานแจงผลการสอบแกผูเขาสอบแขงขันเพื่อใหผูสอบแขงขันไดหรือสํารอง เขารายงานตัวได
ตรงตามเวลาที่กําหนด
๒๓) งานแจงผลการสอบแกผูที่สอบแขงขันไดซึ่งเปนตัวสํารอง ใหเขารายงานตัวในกรณีผูสอบ
แขงขันได สละสิทธิหรือหมดสิทธิเขารับการศึกษาอบรม
๒๔) งานแจงผลการสอบใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการฝกอบรมและบรรจุ
๒๕) งานวางแผนและประสานงานดานการตรวจขอสอบ และประมวลผลสอบ
๒๖) งานเตรียมขอมูลโดยใชเครื่องบันทึกขอมูล เชน การจัดทําบัญชีคะแนน การจัดทําผังทีน่ ั่งสอบ
และการวิเคราะหขอสอบ
๒๗) งานเสนอแนะในการตรวจขอสอบ การวิเคราะหขอสอบในการจัดทําบัญชีคะแนน
๒๘) งานประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
เพื่อนําเทคนิคทางดาน
คอมพิวเตอรมาชวยในการสรรหาและคัดเลือก
๒๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓

(๒) ฝายบริหารงานบุคคล หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกําลังพล งานประวัติ
งานแผนอัตรากําลัง งานวิเคราะหและกําหนดตําแหนง งานสวัสดิการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสวน
ที่เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงกองบังคับการอํานวยการ
๓) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๔) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามกองบังคับการอํานวยการและผูบังคับบัญชา
๕) งานบันทึกรายงานที่มาถึงกองบังคับการอํานวยการ และงานที่สงถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตร
สารบรรณตามระเบียบ
๖) งานสงหนังสือและเอกสารของกองบังคับการอํานวยการไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๗) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
๘) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
๙) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความและราชกิจจานุเบกษาตลอดจน
การแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในกองบังคับการอํานวยการ ใชยึดถือในการปฏิบัติ
๑๐) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
๑๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆ ภายในกองบังคับการอํานวยการ ขออนุญาต
ทําลายเอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน และการขออนุญาตอื่นๆตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ
๑๒) งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
๑๓) งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
๑๔) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๑๕) งานทะเบียนเอกสารลับ
๑๖) งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
๑๗) งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
๑๘) งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
๑๙) งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
๒๐) งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
๒๑) งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
๒๒) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
๒๓) งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
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๒๔) งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
๒๕) งานเสนอแนะจัดทําและการกําหนดหนาที่และคุณสมบัตขิ องผูที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ
๒๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุ รับโอน บุคคลภายนอกเขาเปนคณาจารยประจํา ขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๗) งานบรรจุและแตงตั้งนักเรียนนายรอยตํารวจที่สําเร็จการศึกษา
๒๘) งานบรรจุและแตงตั้งผูเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆที่สําเร็จการฝกอบรม
๒๙) งานแตงตั้งและโยกยายคณาจารยประจํา ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง ใน
สังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๐) งานแตงตั้งคณาจารยประจําที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นทั้งตําแหนงทางวิชาการและระดับชัน้ ตําแหนงขาราชการตํารวจ
๓๑) งานแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามขอบังคับของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๒) งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
๓๓) งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ
๓๔) งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๓๕) งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของหนวยงานตาง ๆ
๓๖) งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๓๗) งานเลื่อนบําเหน็จประจําปของขาราชการตํารวจที่ไปปฏิบตั ิราชการในหนวยงานอื่น
๓๘) งานขอแกไขบัญชีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๓๙) งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
๔๐) งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
๔๑) งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๔๒) งานขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
๔๓) งานตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือนขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง ในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔๔) งานจัดการเกี่ยวกับการรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง ในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔๕) งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ
๔๖) งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการตางๆในสมุดประวัติ บัตรประวัติ
ก.พ.๗ และแฟมประวัติของขาราชการตํารวจ
๔๗) งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจ
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๔๘) งานรายงานเกีย่ วกับการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลของขาราชการตํารวจ รวมตลอดทั้งพนักงาน
ราชการและลูกจางตาง ๆ
๔๙) งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขา
รับการอบรม รวมตลอดทั้งพนักงานราชการและลูกจางตาง ๆ
๕๐) งานจัดทําและเก็บรักษาสัญญาทางแพงของนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับอบรม
๕๑) งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
๕๒) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการตํารวจ
๕๓) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕๔) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตาง ๆใหแกขาราชการตํารวจ
๕๕) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๖) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการ
อบรม
๕๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับการขอบัตรเหรียญตาง ๆ ใหกับขาราชการตํารวจ
๕๙) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ
๖๐) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ
๖๑) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๒) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๓) งานการรับสมัครกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๔) จัดทําทําเนียบอัตราอนุญาตขาราชการตํารวจทุกระดับ พนักงานราชการ และลูกจาง ทุกระดับ
ตลอดจนทะเบียนกําลังพลที่มีอยูจริง และรักษาอัตราอนุญาตของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖๕) รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แกไข จํานวนอัตรากําลังของขาราชการตํารวจใหถูกตอง
ตามความเปนจริง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังที่มีอยูเดิม
๖๖) รับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดโอนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือน การสับเปลี่ยนอัตรากําลังตาม
คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖๗) ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการจัดอัตรากําลังใหเปนไปตามแผนภูมิที่ไดรับอนุมตั ิแลวตลอดจน
รักษาอัตรารวมไปถึงลูกจางของทุกหนวยงานในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนอัตราทีว่ างไวตามหนวยงานตางๆ ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตองหมายเหตุและ
แกไขใหถูกตองตรงกันเสมอ
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๖๘) จัดทําแผนสถานภาพกําลังพล กําหนดความตองการงบประมาณกําลังพล การกํากับการใช
งบประมาณของกําลังพลของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะหที่เกีย่ วของกับ
โครงการและงบประมาณกําลังพล
๖๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการชวยราชการและการใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ของขาราชการตํารวจใน
สังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗๐) รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โครงสรางการแบงสวนราชการของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เสนอขอมูล หลักการ ความเห็น แนวทางในการพิจารณา ตามหลักวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ตลอดจนความรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ไดแก การ
ปรับปรุงโครงสรางระบบงาน จํานวน ระดับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และ
ความกาวหนาในสายงาน ตามคําขอของหนวยงานในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗๑) รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการกําหนดตําแหนง เกณฑวิเคราะหตําแหนง เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ
๗๒) รับผิดชอบงานวิชาการทางดานระบบราชการและกลุมงานดานระบบบริหารงานบุคคล ในการ
เก็บขอมูลเพื่อศึกษาวิเคราะหสรางหลักเกณฑและมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๗๓) งานสหกรณออมทรัพยโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗๔) งานรานคาสหกรณโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗๕) งานการกีฬาของขาราชการตํารวจ ลูกจาง และครอบครัวในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗๖) งานประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ระหวางขาราชการตํารวจและนักเรียน
๗๗) งานจัดกิจกรรมสันทนาการและการบันเทิงใหกับขาราชการตํารวจ ลูกจาง และครอบครัว
๗๘) งานจัดหาและดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนและเงินกูตางๆ ของขาราชการตํารวจ และลูกจาง
๗๙) งานจัดการชวยเหลือสงเคราะหแกขาราชการตํารวจและลูกจาง
ในสังกัดโรงเรียนนายรอย
ตํารวจที่ประสบภัยตาง ๆ จนเปนอันตรายแกชวี ิต รางกาย และทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือประสบภัยธรรมชาติ
๘๐) งานจัดการเรื่องคาเลี้ยงดูบุตรตามที่มีการตกลงกันไวหรือจากกรณีพิพาท
๘๑) งานดูแลขาราชการตํารวจ ลูกจาง และครอบครัวที่เจ็บปวย และเขารับการรักษาพยาบาลตาม
สถานพยาบาลตาง ๆ
๘๒) งานดําเนินการเกีย่ วกับทุนการศึกษาและรางวัลดีเดน ของนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับ
การอบรม
๘๓) งานจัดการเกี่ยวกับพิธศี พของขาราชการตํารวจ ลูกจาง และครอบครัว รวมทั้งนักเรียนนายรอย
ตํารวจและผูเขารับการอบรมที่เสียชีวิต
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๘๔) งานศึกษาคนควาและเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมดานสวัสดิการใหแก ขาราชการตํารวจ
ลูกจาง นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
๘๕) งานดําเนินการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรขาราชการตํารวจ และลูกจาง
๘๖) งานติดตอองคการหรือมูลนิธิตาง ๆ ในดานการฝกสอนวิชาชีพใหแกครอบครัวตํารวจ
๘๗) งานฝกอาชีพใหแกครอบครัวตํารวจทีว่ างงาน
๘๘) งานจัดหาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต
๘๙) งานจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑเพื่อใชในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพ
๙๐) งานสนับสนุนกําลังพลแกหนวยงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ
๙๑) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ
๙๒) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของกองบังคับการอํานวยการ
๙๓) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับ
การอํานวยการ
๙๔) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ
๙๕) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสวนที่
เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ
๙๖) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ
เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษาและภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของ
กองบังคับการอํานวยการ และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๙๗) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๙๘) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๙๙) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการวิเคราะหระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ
๑๐๐) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานขอมูลขาวสารในสวนที่
เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ
๑๐๑) งานจัดทําสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับการ
อํานวยการ
๑๐๒) งานอื่น ๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

๘

(๓) ฝายคลัง มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพลาธิการ และงาน
รายได รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของผูบังคับบัญชา
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจา ยประจํา
๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทน
๔) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดนิ และสิ่งกอสราง
๕) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๖) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๗) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษและเงินชวยเหลือตางๆ
๘) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๙) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๑๐) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน และเงิน
สินบนรางวัล
๑๑) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๑๒) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๑๓) งานจายเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๑๔) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๑๕) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๑๖) งานนําเงินสงคลัง
๑๗) งานรับ-สง เงินธนาณัติ เช็คระหวางธนาคาร ที่ทาํ การไปรษณีย และสถานที่ราชการอื่นๆ
๑๘) งานบัญชีรับ-จายเงิน
๑๙) งานรับฝากและถอนเอกสารสิทธิ
๒๐) งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน และเงินสินบนรางวัล
๒๑) งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
๒๒) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิดของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๓) งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตางๆ
๒๔) งานทํารายงานงบเดือนและรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒๕) งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
๒๖) งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
๒๗) งานจัดทําบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีงบคงเหลือ และทะเบียนตางๆ
๒๘) งานจัดทําบัญชีผลประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานตางๆ และบุคคลอื่นๆ

๙

๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)
๕๔)
๕๕)

งานควบคุมบัญชีเงินฝากของหนวยงานตางๆ ที่ขนึ้ ตรงตอโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงินของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานรายงานสถานะทางการเงินของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานดําเนินการเกีย่ วกับทะเบียนเงินรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณ เงินกองกลาง และเงิน
อื่นๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจางประจําป
งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจางเพิ่มเติม
งานจัดทําและเปลี่ยนแปลงแกไขทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนและคาจาง
งานรับรองและออกหนังสือสําคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและคาจาง
งานดําเนินการเกีย่ วกับลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานทะเบียนคุมลูกหนี้
งานดําเนินการเกีย่ วกับหนี้สินทางแพงของขาราชการตํารวจ
งานตรวจบัญชีของหนวยงานตางๆ ในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานวางแผนดานการเงินและบัญชี
เกี่ยวกับเงินรายไดที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรใหกับโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ดําเนินการทางดานการเงินและบัญชี
เกี่ยวกับเงินรายไดที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่
สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรใหกับโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในสวนที่เกี่ยวของกับเงินรายได
ที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดสรรใหกับโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานวางระเบียบการเงินและบัญชี ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ของบัญชีการเงิน
งานตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกีย่ วกับการเงินเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
งานรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑตา ง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานรวบรวมสถิติการกอสรางและซอมแซมอาคารสถานที่ตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑและที่ดิน สิ่งกอสรางของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการของสวนตางๆ เกี่ยวกับการใชวัสดุครุภณ
ั ฑและที่ดิน สิ่งกอสราง
งานวางแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑตางๆ ตามความตองการในแตละปและตามแผนระยะยาว
งานวางแผนในการกอสรางและซอมแซมอาคารสถานที่และสิ่งกอสรางตาง ๆ
งานวางแผนเกี่ยวกับการใชงบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุครุภัณฑและที่ดิน สิ่งกอสราง
งานวางแผนการสงกําลังบํารุงเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑไปใหหนวยงานตาง ๆ
งานตรวจสอบสิ่งของหลวงที่จายใหหนวยงานตาง ๆ ไวใชในราชการ
งานตรวจสอบการกอสรางและซอมแซมอาคารสถานที่

๑๐

๕๖) งานตรวจสอบและควบคุมอัตราการใชวัสดุอุปกรณของหนวยงานตางๆ
เพื่อวางแผนและ
พัฒนาหนวยงานใหทนั สมัยและสอดคลองกับหนวยงานตาง ๆ
๕๗) งานจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑเพื่อใชในราชการทุกประเภท
๕๘) งานจัดการจางเหมา ตกลงราคา หรือประมูลราคาเกีย่ วกับการจัดหาวัสดุครุภัณฑและการ
กอสรางซอมแซมอาคารสถานที่ตาง ๆ
๕๙) งานตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับใบสําคัญ การจัดซื้อ จัดหา เพื่อเบิกจายเงินใหถูกตองตาม
ระเบียบงานพัสดุ
๖๐) งานจัดสงวัสดุครุภณ
ั ฑทุกประเภทใหแกหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖๑) งานจัดสงเครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งของตางๆ ที่จายแกหนวยงานที่ปฏิบัติหนาทีน่ อกที่ตั้งปกติ
เพื่อสนับสนุนภารกิจในการศึกษาอบรมของนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
๖๒) งานจัดทําบัญชีรับ-สงหนังสือและฎีกาเบิกจายสิ่งของหลวงตาง ๆ
๖๓) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายสิ่งของหลวงตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖๔) งานตรวจสิ่งของหลวงตามบัญชี และรายงานผลตอผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
๖๕) งานตรวจสอบและทําบัญชี เพื่อรายงานเกี่ยวกับสิ่งของหลวง
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาตอง
ดําเนินการรับ-สงหนาที่
๖๖) งานเก็บรักษาสิ่งของหลวงทุกประเภทของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖๗) งานซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งของหลวงใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี
๖๘) งานตรวจสอบเกี่ยวกับการซอมแซมวัสดุครุภัณฑทกุ ประเภทที่หนวยงานตางๆ เสนอ เพื่อนํา
เสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๙) งานตรวจสอบดําเนินการจําหนายวัสดุครุภัณฑตาง ๆ ที่ชํารุดเสียหายใชการไมได
(๔) ฝายแผนและงบประมาณ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนงาน งานกําหนดนโยบาย
งานกําหนดยุทธศาสตร งานโครงการ งานกํากับดูแล วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ
งานงบประมาณ และงานประกันคุณภาพการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ รวมทั้งงาน
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานกําหนดยุทธศาสตรการปฏิบัตงิ านของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔) งานเก็บรวบรวมขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕) งานเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจเพื่อใช
เปนหลักฐานอางอิงในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอบรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖) งานเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจทุกประเภท

๑๑

๗) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย
และวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘) งานจัดทํายุทธศาสตร นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๙) งานศึกษาวิจัยและประเมินผลสภาพปญหาและเสนอแนะ เพื่อแกไขปญหาเกีย่ วกับดานการ
บริหารของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๐) งานวิจัยและประเมินผลยุทธศาสตร นโยบาย แผนปฏิบัติการดานการบริหารในแงความ
เหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทนั สมัยและเหมาะสม
กับสถานการณอยูเสมอ
๑๑) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร นโยบาย และโครงสรางดานการ
บริหารของโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
๑๒) งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๓) งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานประสานงานกับงานนโยบายและแผน เพื่อจัดทําโครงการของบประมาณพัฒนาโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๑๕) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๖) งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําปของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เพื่อรายงานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๑๗) งานขอเงินประจํางวด
๑๘) งานโอนและเปลี่ยนแปลงเงินประจํางวด
๑๙) งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๐) งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวดของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๑) งานจัดสรรเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๒) งานจัดสรรงบประมาณรายจายตามโครงการและกิจการเฉพาะกิจ
๒๓) งานแจงการอนุมตั ิเงินงบประมาณรายจาย งานขอขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ และ
การขอใชเงินคงคลังและเงินทุนสํารองจาย
๒๔) งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
๒๕) งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๒๖) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงาน ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ในสวนที่เกี่ยวของกับกองบังคับการอํานวยการ
๒๗) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอกของกองบังคับการอํานวยการ

๑๒

๒๘) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเองของกองบังคับการอํานวยการ
๒๙) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของกองบังคับการอํานวยการ
เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๓๐) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะของกองบังคับการอํานวยการ
๓๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายนิติการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสัญญาและกฎหมาย งานการคดีและ
รางระเบียบ งานวินัยและการสอบสวน รวมทั้งงานอื่นๆทีไ่ ดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานดําเนินการจัดทําสัญญาตางๆ ตามระเบียบ ขอบังคับ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานตรวจสอบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และจัดทําความเห็น เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
และสิทธิตามกฎหมายของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔) งานดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําปญหาขอกฎหมาย ระเบียบ ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕) งานดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีลมละลาย คดีปกครอง และคดีความอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖) งานติดตามการชําระคาปรับกรณีผดิ สัญญาทางแพงของนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับ
การอบรม
๗) งานบังคับคดีตามคําพิพากษาและการติดตามหนี้ ตามอํานาจหนาที่ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขา
รับการอบรม เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๙) งานเก็บรักษาเอกสาร และขอมูลตางๆ ในงานคดี
๑๐) งานคนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดี
๑๑) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษทางคดีของขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ และ
ผูเขารับการอบรม ตลอดจนลูกจาง
๑๒) งานรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับ
บัญชาขาราชการตํารวจทางวินัยและความประพฤติอันดีงาม
๑๓) งานรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
นายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๑๔) งานรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการทําสัญญาของ
นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม

๑๓

๑๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน และสืบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๖) งานตรวจสอบกรณีที่มกี ารทุจริต หรือการกระทําที่สอไปในทางทุจริต
๑๗) งานตรวจสอบกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้น
๑๘) งานรวบรวมเอกสาร หลักฐานตางๆ และใหขอมูลเชิงวิเคราะหเสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อมิให
มีการทุจริตเกิดขึ้นในโรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้งเสนอแนวทางในการบริหารจัดการทีด่ ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๙) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขา
รับการอบรม
๒๐) งานตรวจสอบและเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๒๑) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ นักเรียน
นายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๒๒) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาโทษหรือลงโทษขาราชการตํารวจ นักเรียนนาย
รอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๒๓) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๒๔) งานเก็บรักษาเอกสาร สํานวนการสอบสวน และขอมูลตางๆ ในงานวินัย
๒๕) งานคนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานวินัย
๒๖) งานเก็บรวบรวมสถิตกิ ารถูกลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ และ
ผูเขารับการอบรม ตลอดจนลูกจาง
๒๗) งานตรวจสอบเรื่องวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๒๘) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๒๙) งานดําเนินการตรวจสอบสํานวนการสอบสวน ประมวลขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอพิจารณา
และขอเสนอแนะ เพื่อผูบังคับบัญชาพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
๓๐) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสัง่ ที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๓๑) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝายยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาคาร สถานที่
ตางๆ บานพักอาศัย ยานพาหนะและขนสง งานสื่อสารและงานรักษาการณรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้

๑๔

๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานวางแผนการกอสรางซอมแซมอาคารสถานที่ตางๆโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) งานศึกษาวิเคราะหการใชพื้นที่
เพื่อวางแผนการกอสรางอาคารสําหรับใชในราชการใหได
ประโยชนสูงสุด
๔) งานตรวจสอบและประมาณการในการกอสรางและซอมแซมอาคารสถานที่ตาง ๆ
๕) งานดําเนินการกอสรางและซอมแซมอาคารและสถานที่ตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖) งานดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ตาง ๆ
๗) งานวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมอาคารบานพักของขาราชการตํารวจ และลูกจาง
๘) งานจัดวางระเบียบการเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ
๙) งานวางแผนการติดตั้งและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เกีย่ วกับระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๐) งานตรวจสอบประมาณการในการติดตั้งและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและ
ครุภัณฑไฟฟา
๑๑) งานดําเนินการจัดซื้อ จัดหา และติดตั้งวัสดุครุภัณฑเกี่ยวกับไฟฟา
๑๒) งานดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟาและวัสดุครุภณ
ั ฑไฟฟา
๑๓) งานควบคุมและวางระเบียบเกี่ยวกับการใชไฟฟาของหนวยงานตาง ๆ และบานพัก
๑๔) งานตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายคากระแสไฟฟาของทางราชการ
๑๕) งานประสานงานการตรวจสอบและเก็บคากระแสไฟฟาของอาคารบานพัก
๑๖) งานวางแผนการติดตั้งและซอมแซมวัสดุครุภัณฑเกี่ยวกับประปาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๗) งานตรวจสอบประมาณการในการติดตั้งและซอมแซมวัสดุครุภัณฑเกี่ยวกับประปา
ั ฑเกี่ยวกับประปา
๑๘) งานดําเนินการติดตั้งวัสดุครุภณ
๑๙) งานดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษาเกี่ยวกับระบบประปาและวัสดุครุภณ
ั ฑประปา
๒๐) งานควบคุมและวางระเบียบเกี่ยวกับการใชน้ําประปาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๑) งานศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการใชน้ําของนักเรียนนายรอยตํารวจ
ผูเขารับการอบรม
ขาราชการตํารวจ ลูกจาง และครอบครัว เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดหาน้ํา
ที่เหมาะสมกับการใช
๒๒) งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนพัฒนาเกี่ยวสภาพแวดลอมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๓) งานควบคุมดูแลและดําเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ําและการกําจัดสิ่งปฏิกูล
๒๔) งานควบคุมดูแลและบํารุงรักษาพันธุไมเพื่อใหเหมาะสมกับการเปนสถาบันการศึกษา
๒๕) งานเพาะเลี้ยงพันธุไมและดําเนินการปลูก ซอมแซมตนไมเพื่อใหสถานที่รมรื่นและสวยงาม
๒๖) งานเก็บรักษา ควบคุม และซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชที่ใชในกิจการสุขาภิบาลและการบํารุง
รักษาพืน้ ที่

๑๕

๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)
๕๔)

งานรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับอาคารและสถานที่
งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
งานวางแผนรักษาความปลอดภัยและการจราจร
งานดําเนินการจัดกําลังพลเขาเวรรักษาการณภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานตรวจสอบและควบคุมการเดินทางเขา-ออกบริเวณโรงเรียนนายรอยตํารวจ ทั้งยานพาหนะ
และบุคคล
งานวางระเบียบและออกบัตรผานเขา-ออกบริเวณโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานควบคุมการจราจรภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานจัดกองเกียรติยศและหมูรักษาการณตอ นรับผูบังคับบัญชาชั้นสูงตามระเบียบและคําสั่ง
งานรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานอารักขาและคุมกันการขนยายเงินและทรัพยสิ่งของที่สําคัญ
งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและการใชยานพาหนะ
งานศึกษาความตองการเกี่ยวกับการใชยานพาหนะ
งานประสานงานการจัดซื้อ จัดหายานพาหนะ
งานควบคุมและตรวจสอบการใชยานพาหนะของหนวยงานตางๆ
งานวางระเบียบการใชยานพาหนะ
งานจัดทําทะเบียนประวัติยานพาหนะทุกชนิดรวมทั้งการจัดทําทะเบียนและหมายเลขยานพาหนะ
งานบริการเกี่ยวกับการใชยานพาหนะ
งานติดตอประสานงานและการจางเหมา
เพื่อบริการเกี่ยวกับการขนสงขาราชการตํารวจ
นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
งานใหการสนับสนุนเกีย่ วกับการศึกษาและฝกอบรม เกี่ยวกับการขับรถใหกับขาราชการตํารวจ
นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
งานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจการขนสงและการใชยานพาหนะ
งานศึกษาความตองการเกี่ยวกับการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
งานประสานงานการจัดซื้อจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
งานเบิกจาย ควบคุมและตรวจสอบการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ของหนวยงานตางๆ
งานวางระเบียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
งานสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับการขับรถของขาราชการตํารวจ นักเรียน
นายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
งานบํารุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะใหสามารถใชงานในราชการไดดี

๑๖

๕๕) งานสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและฝกอบรม
เกี่ยวกับเครื่องยนตของขาราชการตํารวจ
นักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๕๖) งานดําเนินการรับ-สง ขาวสารที่จําเปนตองใชเครื่องมือสื่อสาร
๕๗) งานจัดทําบัญชีและทะเบียนการใชเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕๘) งานติดตั้ง ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕๙) งานรับ-สง ขาวสารทางวิทยุในคลื่นความถี่ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้งการสื่อสารทาง
โทรศัพทและทางการสื่อสารอื่นๆ
๖๐) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝายพิพิธภัณฑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม
งานหอประกาศเกียรติคณ
ุ งานจดหมายเหตุ งานสงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ เชน วัสดุ เอกสาร เครื่องใช และ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการศึกษาคนควา
๓) งานวางแผนการใชพิพิธภัณฑ
๔) งานปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีความกาวหนาทันสมัย
ุ
๕) งานหอประกาศเกียรติคณ
๖) งานจัดนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรภารกิจโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗) งานควบคุม ดูแลการใช และใหบริการพิพิธภัณฑ
๘) งานประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ
๙) งานดูแล และบํารุงรักษาสิ่งของในพิพิธภัณฑ
๑๐) งานรวบรวมและจัดเก็บจดหมายเหตุและเอกสารที่มีคณ
ุ คา
๑๑) งานประเมินคุณคาเอกสารจดหมายเหตุ
๑๒) งานสงวนดูแลรักษา และซอมเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุจดหมายเหตุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสต
ทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร รวมทั้งเตรียมการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสในอนาคต
๑๓) งานสรางระบบจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุตามหลักมาตรฐานจดหมายเหตุ
๑๔) งานจัดทําคูมือ สืบคน และสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ
๑๕) งานเผยแพรความรูและใหบริการเพื่อการคนควา วิจัยเอกสารจดหมายเหตุใหแกบุคคลทั่วไป
๑๖) งานจัดทําสื่อตางๆ เพื่อเผยแพร เชน การจัดนิทรรศการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัด
สิ่งพิมพเผยแพร เปนตน
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๗

(๘) ฝายโภชนาการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนและจัดหาอาหาร งานประกอบ
อาหาร งานควบคุมคุณภาพ งานจัดเลี้ยงอาหาร งานวิชาการดานอาหารและโภชนาการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได
รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย สําหรับนักเรียนนายรอย
ตํารวจและผูเขารับการอบรม
๓) งานวางแผนการจัดทําตารางอาหาร
ใหเหมาะสมกับสภาพความตองการทางรางกายของ
ผูบริโภค สภาพราคาของตลาด และฤดูกาล
๔) งานจัดหาอาหารสด อาหารแหงและน้ําดื่ม รวมทั้งการตรวจสอบและตรวจรับเพื่อการประกอบ
เลี้ยงนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
๕) งานศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบการจัดหาเพื่อใหไดอาหารที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอ
๖) งานจัดหาหรือติดตอประสานงานกับหนวยงาน องคการหรือบุคคลภายนอก เพื่อบริการจัดเลี้ยง
อาหารพิเศษ หรืองานเลี้ยงอื่น ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗) งานควบคุมดูแลและเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑทใี่ ชในงานโภชนาการ
๘) งานรักษาความสะอาดทั่วไปของงานโภชนาการ
๙) งานประกอบอาหารประจําวันใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
๑๐) งานประกอบอาหารพิเศษ ในการจัดเลี้ยงพิเศษแกนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
รวมทั้งงานเลี้ยงอื่น ๆ ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจจัดขึน้
๑๑) งานควบคุมและเก็บรักษาอาหารสดและอาหารแหงที่จะใชในการประกอบอาหาร
๑๒) งานประสานงานการจัดตารางอาหารใหเหมาะกับความตองการสภาพราคาตลาดและฤดูกาล
๑๓) งานควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเกี่ยวกับอาหารและวัสดุครุภัณฑที่ใชในการประกอบอาหาร
๑๔) งานประกอบอาหารที่เกี่ยวกับโภชนบําบัด
๑๕) งานศึกษาวิเคราะหเพื่อวางแผนปรับปรุงแกไขระบบและวิธีการประกอบอาหาร อันจะทําใหได
อาหารที่มีคุณภาพดี ถูกสุขอนามัย และปริมาณเพียงพอ
๑๖) งานบริการอาหารแกนกั เรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๑๗) งานบริการอาหารแกครูอาจารยพิเศษของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๘) งานบริการจัดเลี้ยงอาหารพิเศษแกนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรม
๑๙) งานบริการจัดเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจจัดขึ้น
๒๐) งานบริการจัดเลี้ยงชาวตางประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๑) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษา และรักษาความสะอาด วัสดุครุภัณฑทใี่ ชในการบริการจัดเลี้ยง
๒๒) งานศึกษาวิเคราะหเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบและวิธีการในการบริการจัดเลี้ยงใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเรียบรอย

๑๘

๒๓) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๙) ฝายแพทย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการทางการแพทย งานพยาบาลและ
เทคนิคบริการ งานเวชกรรมปองกัน และงานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานตรวจรักษาโรคตางๆ ใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับการอบรม ขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครัว ในสังกัดของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานจัดสงผูปวยที่มีอาการหนักและฝายแพทยไมอาจจะรักษาได ไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจ
หรือโรงพยาบาลอื่นๆ
๔) งานตรวจเยี่ยมอาการผูปว ยที่นอนพักรักษาตัวในฝายแพทยเปนประจําทุกวัน
๕) งานตรวจเยี่ยมผูปวยที่รกั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ เปนครั้งคราว
๖) งานตรวจรางกายบุคคลที่สอบคัดเลือก เปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และสอบคัดเลือกเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
๗) งานตรวจรางกายบุคคลที่สอบคัดเลือกเปนขาราชการตํารวจในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘) งานใหบริการตรวจรักษาโรคฟน เหงือก และชองปากใหแกนักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับ
การอบรม ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง รวมทั้งครอบครัว
๙) ตรวจสุขภาพปาก ฟน และเหงือกพรอมใหคําแนะนําวิธีปอ งกันโรคแกนกั เรียนนายรอยตํารวจ
ผูเขารับการอบรม ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง รวมทั้งครอบครัว
๑๐) งานติดตอประสานงานจัดสงนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรมที่ปวยมาก เกีย่ วกับ
โรคฟน เหงือกและชองปาก ซึ่งฝายแพทยไมอาจจะรักษาได เพื่อใหไปรักษาในโรงพยาบาล
ตํารวจ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ
๑๑) งานจัดทําสถิติการตรวจรักษาดานทันตกรรม
๑๒) งานควบคุมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณทนั ตกรรมทีใ่ ชในการตรวจรักษา
๑๓) งานวางแผนการจัดเวรของพยาบาลและผูชวยพยาบาลเพื่อดูแลรักษาผูปว ย
๑๔) งานใหการรักษาพยาบาลแกผูปว ยตามที่แพทยสั่ง
๑๕) งานสนับสนุนหนวยงานตางๆ ตามรองขอ เชน พยาบาลสนามในการแขงขันกีฬา พยาบาล
สนามสอบยิงปน
๑๖) งานดูแลใหการรักษาพยาบาลผูปวยทีน่ อนพักรักษาตัวแบบผูปวยในฝายแพทย ตามมาตรฐาน
การพยาบาล
๑๗) ดําเนินการดานยาและเวชภัณฑทางการแพทย ไดแก การคัดเลือก จัดซื้อยา จัดเตรียม ดูแลเก็บ
รักษาเวชภัณฑใหอยูในภาวะที่เหมาะสม ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรการแพทย

๑๙

๑๘) งานติดตามดูแลไมใหยาและเวชภัณฑเกิดการสูญหายและมีปริมาณที่เหมาะสม
สงมอบ
เวชภัณฑใหแกผใู ชใหไดรับเวชภัณฑอยางถูกตองครบถวน
๑๙) งานบันทึกประวัตกิ ารใชยาของผูปวย ติดตามการใชยาของผูปวย ติดตามอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา และทบทวนการใชยา
๒๐) งานใหคําแนะนําการใชและเก็บรักษายา การคนหาปญหาดานการใชยา และเฝาระวังเกี่ยวกับยา
และเวชภัณฑใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับการอบรม ขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง รวมทั้งครอบครัว
๒๑) งานจัดทําบัญชีสถิติ และบัญชีควบคุมการใชยาและเวชภัณฑ
๒๒) งานวินิจฉัยและชันสูตร เพื่อหาสาเหตุของโรค
๒๓) งานควบคุมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณทใี่ ชในการตรวจเลือด
๒๔) งานตรวจวินจิ ฉัยทางรังสีวิทยา
๒๕) งานควบคุมและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ ทีใ่ ชในการตรวจทางรังสีวิทยา
๒๖) งานติดตามเพื่อรักษาพยาบาลนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเ ขารับการอบรม ในกรณีออกไปฝก
นอกที่ตั้ง
๒๗) งานศึกษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ ใหแกหนวยงานตางๆ ในสังกัด
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๘) งานตรวจสุขภาพนักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับการอบรม ขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ ลูกจาง และครอบครัวในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๙) งานทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําปของขาราชการตํารวจสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๐) งานตรวจติดตามและสงเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนนายรอยตํารวจ
ขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครัว
๓๑) งานศึกษาวิจัยและเผยแพรวิทยาการที่ไดศกึ ษาคนควาใหกบั เจาหนาที่สายการแพทย
หรือ
เจาหนาที่ดานสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๒) งานศึกษาวิเคราะหปญหาสุขภาพของนักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับการอบรม ขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครัวในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อทราบ
ปญหาสุขภาพ และหาแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ
๓๓) งานติดตามการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการของนักเรียนนายรอยตํารวจ นําขอมูลมาศึกษา
วิเคราะหและศึกษาหาแนวทางแกไข เพื่อใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย
๓๔) งานจัดทําและดําเนินกิจกรรมตามโครงการสงเสริมสุขภาพตางๆ
๓๕) งานศึกษาวิเคราะหเพื่อเสนอแนะและวางแผนในการปองกันโรคติดตอ และการรักษาสุขภาพ
อนามัยของนักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับการอบรม ขาราชการตํารวจ และลูกจางรวมทั้ง
ครอบครัว

๒๐

๓๖) เฝาระวังสอบสวนและศึกษาหาสาเหตุของโรคที่เกิดระบาดขึ้น พรอมใหคําแนะนําวางแผน
การปองกันและควบคุมโรค
๓๗) ศึกษาวิจัยวิธีควบคุม กําจัดแมลงพาหะนําโรค รวมทั้งเผยแพรวิทยาการที่ไดศกึ ษาคนควาใหแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและนําไปปฏิบัติ
๓๘) ประสานงานและรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๓๙) จัดประชุมสัมมนา ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่ไดรบั อนุมัติ บริหารงบประมาณตาม
โครงการ สรุปการดําเนินงานรายงานผูบังคับบัญชา
๔๐) ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนนายรอยตํารวจ ขาราชการ
ตํารวจ และลูกจาง เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดโครงการดานสุขภาพตางๆ เพื่อปองกันการ
เกิดโรคตางๆ เชน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง
๔๑) ศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิต ที่เปนปจจัยเสี่ยงกอใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน พฤติกรรมการ
รับประทาน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การออกกําลังกาย
๔๒) ดําเนินการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวติ เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตางๆ
๔๓) สงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กทุกดานอยางตอเนื่อง โดยเนนการพัฒนาอยางมีคุณภาพและถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
๔๔) งานปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกดานตามวัย
๔๕) งานสงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรค โดยเนนการพัฒนาดาน
จิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอม ๆ กัน
๔๖) สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตางๆ ของเด็ก เพื่อจะไดเห็นความ
เปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก เพื่อนําไปสูการคนหาสาเหตุ และวิธีการแกไข
ไดทันทวงที
๔๗) จัดสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเหมาะสมตอการพัฒนาเด็กทุกดานทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
๔๘) ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเปน
สื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
๔๙) งานศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงดานความรูและเทคโนโลยี
โดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย
รวมทั้งการรวมกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคณ
ุ ภาพ
การเขารวมเปนสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือขายสําหรับผูดูแลเด็ก
ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก
๕๐) งานประกอบอาหารใหถกู สุขลักษณะถูกอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
๕๑) งานดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายในและภายนอกศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
๕๒) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๑

(ข) กองบังคับการปกครอง ประกอบดวย
(๑) ฝายปกครอง ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและใหคําปรึกษา
แนะนําแกนักเรียนนายรอยตํารวจชัน้ ปที่ ๑, ๒, ๓ , ๔ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานดูแลนักเรียนนายรอยตํารวจ ในดานความประพฤติ ระเบียบ วินัย คําสั่ง ตลอดจนขอบังคับ
ตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ใหเปนผูที่อยูใ นระเบียบวินัยอันดี
๔) งานศึกษาประวัติ และติดตามพฤติกรรมดานตางๆ ของนักเรียนนายรอยตํารวจ
๕) งานจัดทําประวัตขิ อมูลทุกประเภทของนักเรียนนายรอยตํารวจตามแบบทีก่ ําหนด
๖) งานกวดขัน กํากับดูแล การปฏิบัติตามระเบียบประจําวันของนักเรียนนายรอยตํารวจ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๗) งานกวดขัน กํากับดูแล การรักษาความสะอาดของนักเรียนนายรอยตํารวจโดยสวนตัวและ
สวนรวม
๘) งานควบคุม ดูแล นักเรียนนายรอยตํารวจ ใหเขารับการฝกอบรม ฝกหัดฝกซอม ตามหลักสูตร
อยางเครงครัด
๙) งานดูแล ตรวจตรา กวดขันนักเรียนนายรอยตํารวจ ใหมคี วามตั้งใจใฝความรูและตั้งใจเรียนใน
หองเรียน เพื่อใหการเรียนไดผลอยูเสมอ
๑๐) งานประสานการปฏิบัติกับครู อาจารย และผูที่เกีย่ วของ เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปดวย
ความเรียบรอย
๑๑) งานกวดขัน กํากับดูแล การแตงเครื่องแบบ การปลอยนักเรียนนายรอยตํารวจออกไปพักผอน
และตรวจการกลับเขาโรงเรียนนายรอยตํารวจ ประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษ รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่เวรยาม เวรเตรียมการณ
๑๒) งานติดตามดูแลอาการเจ็บปวยของนักเรียนนายรอยตํารวจ ทั้งอาการเจ็บทางกายและทางจิตใจ
อยางใกลชิด
๑๓) งานตรวจตรา ดูแล เกี่ยวกับการเลี้ยงอาหาร การรักษาระเบียบการรับประทานอาหารของ
นักเรียนนายรอยตํารวจ ใหเรียบรอยอยูตลอดเวลา
๑๔) งานดําเนินการประเมินคาภาวะผูนําตํารวจของนักเรียนนายรอยตํารวจ ในความรับผิดชอบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
๑๕) งานตัดคะแนนความประพฤติและสั่งโทษ ตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๖) งานตรวจ คน ยึด สิ่งของตองหาม นํามาเก็บรักษาไว เพือ่ ปองกันการสูญหายและรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอยโดยสวนรวม

๒๒

๑๗) งานตรวจจํานวนนักเรียนนายรอยตํารวจ ในเวลาที่ไมตดิ ภารกิจศึกษาอบรม หรือในกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน
๑๘) งานสั่งลงโทษรวมนักเรียนนายรอยตํารวจ กรณีพบการกระทําความผิดโดยสวนรวม
๑๙) งานพิจารณาคัดเลือก เสนอปรับเปลี่ยน หรือปลดนักเรียนผูบ ังคับบัญชา
๒๐) งานจํากัดเขตและกําหนดสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ มิใหนกั เรียนนายรอย
ตํารวจเขาโดยไมมเี หตุจําเปน
๒๑) งานอนุญาตใหนักเรียนนายรอยตํารวจ ลากิจ ลาปวย ลาออกนอกบริเวณโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ ตามที่กําหนดไวในระเบียบโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๒) งานลดโทษ ยกเวนโทษ การกักบริเวณ หรือกักเวรยาม
๒๓) งานสั่งงดเวนและเลื่อนเวรยาม เวรเตรียมการณ
๒๔) งานพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนายรอยตํารวจ เขารับทุนการศึกษา เขารับรางวัลความประพฤติดี
๒๕) งานใหคําปรึกษาแนะนําในการประพฤติปฏิบัติตน การวางตน การแกไขปญหาขอขัดของ
ตลอดจนการติดตอประสานงานกับผูปกครองหรือบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวของในการปกครอง ดูแล
เอาใจใสความเปนอยูและชีวิตสวนตัวของนักเรียนนายรอยตํารวจ
๒๖) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายปกครอง ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและใหคําปรึกษา
แนะนําแกนักเรียนอบรม ตามหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ทุกหลักสูตรและหลักสูตรพิเศษตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมาย รวมทั้งงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานปกครองบังคับบัญชานักเรียนอบรม
๓) งานดูแลนักเรียนอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบ วินยั คําสั่ง ตลอดจนขอบังคับตางๆ ของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ใหเปนผูที่อยูใ นระเบียบวินยั อันดี
๔) งานศึกษาประวัติ และติดตามพฤติกรรมดานตางๆ ของนักเรียนอบรม
๕) งานจัดทําประวัตขิ อมูลทุกประเภทของนักเรียนอบรมตามแบบที่กําหนด
๖) งานกวดขัน กํากับดูแล การปฏิบัตติ ามระเบียบประจําวันของนักเรียนอบรมใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ตามที่กําหนด
๗) งานกวดขัน กํากับดูแล การรักษาความสะอาดของนักเรียนอบรม ทั้งสวนตัวและสวนรวม
๘) งานควบคุม ดูแลนักเรียนอบรม ใหเขารับการฝกอบรม ฝกหัดฝกซอม ตามหลักสูตร
๙) งานดูแล ตรวจตรา กวดขันนักเรียนอบรม ใหมีความตั้งใจใฝความรูและตั้งใจเรียนในหองเรียน
เพื่อใหการเรียนไดผลอยูเสมอ

๒๓

๑๐) งานประสานการปฏิบัติกับครู อาจารย และผูที่เกีย่ วของ เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปดวย
ความเรียบรอย
๑๑) งานกวดขัน กํากับดูแล การแตงเครื่องแบบ การปลอยนักเรียนอบรม ออกไปพักผอนและตรวจ
การกลับเขาโรงเรียนนายรอยตํารวจ ประจําสัปดาหและวันหยุดพิเศษ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่
เวรยาม เวรเตรียมการณ
๑๒) งานติดตามดูแลอาการเจ็บปวยของนักเรียนอบรมทั้งอาการเจ็บทางกายและทางจิตใจอยางใกลชิด
๑๓) งานตรวจตรา ดูแล เกีย่ วกับการเลี้ยงอาหาร การรักษาระเบียบการรับประทานอาหาร ของ
นักเรียนอบรม ใหเรียบรอยอยูตลอดเวลา
๑๔) งานดําเนินการประเมินคาภาวะผูนําตํารวจของนักเรียนอบรมในความรับผิดชอบตามระยะเวลา
ที่กําหนด
๑๕) งานตัดคะแนนความประพฤติและสั่งโทษ ตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๖) งานตรวจ คน ยึด สิ่งของตองหาม นํามาเก็บรักษาไว เพือ่ ปองกันการสูญหายและรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอยโดยสวนรวม
๑๗) งานตรวจจํานวนนักเรียนอบรมในเวลาที่ไมติดภารกิจศึกษาอบรม หรือในกรณีมีเหตุจําเปน
เรงดวน
๑๘) งานสั่งลงโทษรวมนักเรียนอบรม กรณีพบการกระทําความผิดโดยสวนรวม
๑๙) งานพิจารณาคัดเลือก เสนอปรับเปลี่ยน หรือปลดนักเรียนผูบ ังคับบัญชา
๒๐) งานจํากัดเขตและกําหนดสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ มิใหนักเรียนอบรมเขา
โดยไมมีเหตุจําเปน
๒๑) งานอนุญาตใหนักเรียนอบรม ลากิจ ลาปวย ลาออกนอกบริเวณโรงเรียนนายรอยตํารวจ ตามที่
กําหนดไวในระเบียบโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒๒) งานลดโทษ ยกเวนโทษ การกักบริเวณ หรือกักเวรยาม
๒๓) งานสั่งงดเวนและเลื่อนเวรยาม เวรเตรียมการณ
๒๔) งานใหคําปรึกษาแนะนําในการประพฤติปฏิบัติตน การวางตน การแกไขปญหาขอขัดของ
ตลอดจนการติดตอประสานงานกับผูปกครองหรือบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวของ ดูแลเอาใจใสความ
เปนอยูและชีวิตสวนตัวของนักเรียนอบรม
๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายปกครอง ๓ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและใหคําปรึกษา
แนะนําแกนักเรียนเตรียมทหาร ตามแนวทางการปกครองของโรงเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ

๒๔

๒) งานปกครองบังคับบัญชานักเรียนเตรียมทหาร
๓) งานดูแลนักเรียนเตรียมทหาร ในดานความประพฤติ ระเบียบ วินยั คําสั่ง ตลอดจนขอบังคับ
ตางๆ ของโรงเรียนเตรียมทหาร ใหเปนผูที่อยูใ นระเบียบวินัยอันดี
๔) งานใหคําปรึกษาแนะนําในการประพฤติปฏิบัติตน การวางตน การแกไขปญหาขอขัดของ
ตลอดจนการติดตอประสานงานกับผูปกครองหรือบุคคลอืน่ ที่เกี่ยวของในการปกครอง ดูแล
เอาใจใสความเปนอยูและชีวิตสวนตัวของนักเรียนเตรียมทหาร
๕) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายกิจกรรมนักเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานกิจกรรมนักเรียน งานพัฒนา
บุคลิกภาพ งานจิตวิทยาและภาวะผูนํา งานนันทนาการ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานฝกอบรมแบบธรรมเนียมตํารวจ
๓) งานฝกอบรมระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี
๔) งานสงเสริมใหนักเรียนจัดตั้งและบริหารงานสภาและสโมสรนักเรียน
๕) งานวางแผน ควบคุม กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลดานกิจการสภาและสโมสรนักเรียน
๖) งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับกิจการสภาและสโมสรนักเรียน
๗) งานใหความรูใ หคําปรึกษาดานกิจกรรมนักเรียน
๘) งานประสานดานกิจกรรมนักเรียนกับสวนที่เกี่ยวของ
๙) งานวางแผน ควบคุมกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลดานกิจกรรมนักเรียน
๑๐) งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มิไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
๑๑) งานวางแผนและตรียมการในการฝกหัดขับรถ
๑๒) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกหัดขับรถ
๑๓) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝกหัดขับรถ
๑๔) งานประสานงานเตรียมยานพาหนะและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกหัดขับรถ
๑๕) งานฝกและกํากับดูแล และติดตามผลการฝกหัดขับรถ
๑๖) งานดําเนินการทดสอบความสามารถในการฝกหัดขับรถ
๑๗) งานติดตอประสานงานเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ
๑๘) งานวางแผน และเตรียมการในการฝกหัดพิมพดีด
๑๙) งานติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการฝกหัดพิมพดีด
๒๐) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝกหัดพิมพดีด
๒๑) งานจัดเตรียมพิมพดีดและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกหัดพิมพดีด

๒๕

๒๒) งานฝก กํากับดูแล และติดตามผลการฝกหัดพิมพดดี
๒๓) งานดําเนินการทดสอบความสามารถในการพิมพดดี
๒๔) งานสรุปและรายงานผลการฝกหัดพิมพดดี ปญหา และอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะให
ผูบังคับบัญชาทราบ
๒๕) งานจัดการชมรมนักเรียนดานการพัฒนาคุณธรรม
๒๖) งานประสานงานเพื่อพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม
๒๗) งานสอบสวนปญหาและขอขัดของในการพัฒนาคุณธรรม
๒๘) งานติดตามประเมินผลการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม
๒๙) งานจัดการฝกอบรม ฝกปฏิบัติ แกนักเรียนดานอุดมการณ
๓๐) งานประสานงานเพื่อพัฒนานักเรียนดานอุดมการณ
๓๑) งานสอบสวนปญหาและขอขัดของในการพัฒนาอุดมการณ
๓๒) งานประเมินผลการพัฒนานักเรียนดานอุดมการณ
๓๓) งานสรางอุดมการณในอาชีพอันไดแกความซื่อสัตยสุจริต ความตั้งใจในการพัฒนาอาชีพ
๓๔) วางแผน รวบรวมเอกสารตําราและจัดเตรียมอุปกรณ เพื่ออบรมและฝกปฏิบัติตามหลักจิตวิทยา
สําหรับผูนํา ผูตาม และการอยูรวมในสังคม
๓๕) งานอบรมและฝกปฏิบัติดานจิตวิทยาผูน ํา
๓๖) งานกํากับดูแล ติดตามผล และประเมินผลการอบรม และการฝกปฏิบัติจิตวิทยาผูนํา
๓๗) งานวางแผน รวบรวมเอกสาร และจัดเตรียมอุปกรณ เพื่ออบรมและฝกปฏิบัติดานบุคลิกผูนํา
๓๘) งานอบรมและฝกปฏิบัติดานบุคลิกผูนํา
๓๙) งานกํากับ ดูแล ติดตามผล ประเมินผลการอบรม และฝกปฏิบัติดานบุคลิกผูน ํา
๔๐) งานวางแผน รวบรวม เอกสารตํารา และจัดเตรียมอุปกรณเพื่ออบรมและฝกปฏิบัติดานวิถีชีวติ
และมารยาทสังคมใหแกนักเรียน
๔๑) งานอบรม และฝกปฏิบัติดานวิถีชีวิต และมารยาทสังคมใหแกนักเรียน
๔๒) งานกํากับดูแล ติดตามผล และประเมินผลการอบรม และการฝกปฏิบัติดานวิถีชีวิตและมารยาท
สังคม
๔๓) งานกําหนดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียน
๔๔) งานจัดหาสถานที่และกําหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อการนันทนาการ
และแจงให
นักเรียนทราบ
๔๕) จัดหา ควบคุม เบิกจาย จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณเพื่อการนันทนาการ
๔๖) งานประสานงานดานนันทนาการ
๔๗) ควบคุม กํากับ ดูแล กิจกรรมดานนันทนาการ
๔๘) รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอเสนอแนะใหผูบังคับบัญชาทราบ

๒๖

๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)

งานดําเนินการเกีย่ วกับการใหความรูทางดานดนตรีไทย ดนตรีสากล วงดุริยางคและการขับรอง
งานการฝกฝนทางดานดนตรีไทย ดนตรีสากล วงดุริยางคและการขับรอง
งานจัดกิจกรรมทางดนตรีและดุรยิ างค ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานจัดหา และบํารุงรักษาอุปกรณดนตรีและดุริยางค
งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

(๕) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน
งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ
๕) งานแผนและงบประมาณ
๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๗) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงกองบังคับการปกครอง
๙) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๑๐) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามกองบังคับการปกครองและผูบังคับบัญชา
๑๑) งานบันทึกรายงานที่มาถึงกองบังคับการปกครอง และงานที่สงถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตร
สารบรรณตามระเบียบ
๑๒) งานสงหนังสือและเอกสารของกองบังคับการปกครองไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๑๓) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
๑๔) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
๑๕) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในกองบังคับการปกครอง ใชยึดถือในการปฏิบัติ
๑๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
๑๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆ ภายในกองบังคับการปกครอง ขออนุญาตทําลาย
เอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน
และการขออนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ

๒๗

๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)

๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)

งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานทะเบียนเอกสารลับ
งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
กองบังคับการปกครอง เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐพิธี
ตางๆ งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
งานวางแผนกําลังพลของกองบังคับการปกครอง
งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของกองบังคับการปกครอง
งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
ลูกจาง นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม

๒๘

๔๖) งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับ
การอบรม
๔๗) งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ นักเรียนนายรอยตํารวจและ
ผูเขารับการอบรม
๔๘) งานรายงานการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง นักเรียน
นายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
๔๙) งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๕๐) งานควบคุม ดูแล รายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
๕๑) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ
๕๒) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕๓) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
๕๔) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๕) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๘) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม
๕๙) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๑) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญ
ใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๒) งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๖๓) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๔) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๕) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ

๒๙

๖๖) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๗) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๘) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๙) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๐) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๑) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๒) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๗๓) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดกอง
บังคับการปกครอง
๗๔) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๕) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๖) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๗) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขามาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๘) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๙) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๐) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๑) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๔) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๖) งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๘) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๘๙) งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
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๙๐)
๙๑)
๙๒)
๙๓)
๙๔)
๙๕)
๙๖)
๙๗)
๙๘)
๙๙)
๑๐๐)
๑๐๑)
๑๐๒)
๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)
๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)

งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
งานนําเงินสงคลัง
งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
งานบัญชีรับ-จายเงิน
งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของกองบังคับการปกครอง
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
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๑๒๐) งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
๑๒๑) งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
๑๒๒) งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒๓) งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๑๒๔) งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแผนและวัตถุประสงคของกองบังคับการ
ปกครอง ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจนเพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
๑๒๕) งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑๒๖) รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
๑๒๗) งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๒๘) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๒๙) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจดั ขึ้น
๑๓๐) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
๑๓๑) งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับขาราชการและพนักงานราชการ
๑๓๒) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๑๓๓) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๔) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๕) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของกองบังคับการปกครอง
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๑๓๖) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
กองบังคับการปกครอง
๑๓๗) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของกองบังคับการปกครองใหกบั ผูมาเยี่ยมชม
๑๓๘) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๓๙) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๔๐) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ
๑๔๑) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๒) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
กองบังคับการปกครอง เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม
๑๔๓) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถาม และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการปกครอง
๑๔๔) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๕) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๖) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๗) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๔๘) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๔๙) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกองบังคับการปกครอง
๑๕๐) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๕๑) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๒) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๕๓) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๔) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๕๕) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๕๖) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ

๓๓

๑๕๗) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๘) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๕๙) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร
๑๖๐) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของกองบังคับการปกครอง
๑๖๑) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๒) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๓) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๔) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
๑๖๕) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
๑๖๖) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๗) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๘) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๖๙) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๑) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๑๗๒) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๑๗๓) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๑๗๔) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๑๗๕) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
๑๗๖) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
๑๗๗) งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา
๑๗๘) งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบตั ิงานและการศึกษา

๓๔

๑๗๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ค) ศูนยฝก ตํารวจ ประกอบดวย
(๑) กลุมงานการฝกแบบตํารวจ
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหการศึกษา การฝกอบรม
เกี่ยวกับงานการฝกแบบตํารวจ งานการฝกหลักสูตรพิเศษ งานการฝกหัดปฏิบัติราชการ และงานวิเคราะหและ
กําหนดมาตรฐานการฝก รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานวางแผนและเตรียมการการฝกบุคคลทามือเปลา
๓) งานวางแผนและเตรียมการการฝกบุคคลทาอาวุธ การใชดาบปลายปนและการใชกระบี่
๔) งานวางแผนและเตรียมการในการฝกหลักสูตรพิเศษ เชนการฝกกระโดดรม การฝกการตอตาน
ปราบปรามการกอความไมสงบ หรือการฝกอื่นๆ ตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
๕) งานวางแผนและเตรียมการในการฝกหัดปฏิบัตริ าชการ ไดแก งานปองกันและปราบปราม
งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร งานธุรการ หรืองานอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๖) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝก
๗) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝก
๘) งานจัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนและการฝก
๙) งานการฝก กํากับดูแล และติดตามผลการฝก
๑๐) งานสรุปรายงานและประเมินผลการฝก ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะให
ผูบังคับบัญชาทราบ
๑๑) งานเก็บรักษาและซอมบํารุงอุปกรณในการฝก
๑๒) งานศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก
๑๓) งานรวบรวมเอกสาร ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการฝก เพือ่ นํามาปรับปรุงและพัฒนาใหทันตอ
ความเจริญทางวิชาการอยูเสมอ
๑๔) งานสรรหาครูฝก และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสงู ในดานการฝก มาเปนครูฝก
ประจํา หรือวิทยากรพิเศษ
๑๕) งานกําหนดมาตรฐานการฝก
๑๖) งานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการฝก
๑๗) งานพิจารณาหาขอบกพรองของการฝก เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการฝกใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
๑๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๕

(๒) กลุมงานยุทธวิธีตํารวจ
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหการศึกษา ฝกอบรมเกี่ยวกับ
การฝกยิงปน การฝกยุทธวิธีตํารวจ และงานวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานการฝก รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานวางแผนและเตรียมการการฝกยิงปน
๓) งานวางแผนและเตรียมการในการสอนความรูเบื้องตนในการมีและใชอาวุธปนพก และอาวุธ
ปนสงครามที่ใชในราชการ
๔) งานวางแผนและเตรียมการ การฝกและยิงอาวุธปนพก และอาวุธปนที่ใชในราชการ รวมตลอด
ถึงการฝกยิงปนทางยุทธวิธี
๕) งานวางแผนและตรียมการในการทดสอบสมรรถภาพในการยิงอาวุธปนพกและอาวุธปนสงคราม
ที่ใชในราชการตํารวจตามระบบการแขงขัน
๖) งานทดสอบสมรรถภาพการยิงอาวุธปนทุกระบบใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
๗) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการฝก
๘) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝก
๙) งานรวบรวมเอกสาร จัดทํา และพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก
๑๐) งานจัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสอนและการฝก
๑๑) งานฝก กํากับดูแล และติดตามผลการฝก
๑๒) งานสรุปรายงานและประเมินผลการฝก ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะให
ผูบังคับบัญชาทราบ
๑๓) งานเก็บรักษาและซอมบํารุงอุปกรณในการฝก
๑๔) งานศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝก
๑๕) งานรวบรวมเอกสาร ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการฝก เพือ่ นํามาปรับปรุงและพัฒนาใหทันตอ
ความเจริญทางวิชาการอยูเสมอ
๑๖) งานสรรหาครูฝก และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสูงในดานการฝกมาเปนครูฝกประจํา
หรือวิทยากรพิเศษ
๑๗) งานกําหนดมาตรฐานการฝก
๑๘) งานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการฝก
๑๙) งานพิจารณาหาขอบกพรองของการฝก เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการฝกใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
๒๐) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓๖

(๓) กลุมงานพลศึกษาและตอสูปองกันตัว มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหการศึกษา ฝกอบรม
พัฒนาวิชากีฬา วิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา การตอสูปองกันตัว วิชายูโดและวิชามวย แกนักเรียน
นายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรม เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหแข็งแรง มีพลานามัย
สมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา มีความสามารถในการตอสูและปองกันตนเอง ตลอดจนสามารถชวยเหลือ
ประชาชนใหไดรับความปลอดภัยจากการประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน จัดการเกี่ยวกับการทดสอบความรู
ความสามารถ หรือแขงขันในกีฬาประเภทตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้งงาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานใหการศึกษาอบรม และพัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การฝก การ
ตอสูปองกันตัว
๓) งานดําเนินการใหความรูและฝกกีฬาประเภทตางๆ ตลอดจนการฝกการตอสูปองกันตัว ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
๔) งานวางแผนคัดเลือกนักกีฬาประเภทตางๆ ตลอดจนนักกีฬาตอสูปองกันตัว
๕) งานจัดการสอน ควบคุม ฝกสอน กํากับดูแล เพื่อใหนักเรียนมีทักษะและความชํานาญในกีฬา
ประเภทตางๆ ตลอดจนการฝกตอสูปองกันตัว
๖) งานดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗) งานใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักเรียนหรือชมรมที่เกี่ยวของกับการกีฬาและการตอสูปองกันตัว
๘) งานจัดทําตารางรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิชาที่เปดสอนตลอดปการศึกษาลวงหนา
๙) งานจัดหาอาจารยหรือวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาทําการสอนหรือบรรยายพิเศษ
๑๐) งานประสานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยตํารวจ
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทั้งในดานงบประมาณและวิชาการ
๑๑) งานประชาสัมพันธกิจการและนโยบายของกลุมงานพลศึกษาและตอสูปองกันตัว
๑๒) งานสนับสนุนอาจารยในการปรับปรุงพัฒนาดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การฝก
การตอสูปองกันตัว
๑๓) งานรวบรวมความรูและวิทยาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การฝก การตอสู
ปองกันตัว เพื่อเปนรากฐานในการพัฒนาองคความรูอันเปนศูนยรวมของการคนควาและอางอิง
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน
งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้

๓๗

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)

งานธุรการ
งานทะเบียนพล
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงศูนยฝกตํารวจ
งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามศูนยฝก ตํารวจและผูบังคับบัญชา
งานบันทึกรายงานที่มาถึงศูนยฝก ตํารวจ และงานที่สงถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตรสารบรรณ
ตามระเบียบ
งานสงหนังสือและเอกสารของศูนยฝกตํารวจไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในศูนยฝกตํารวจ ใชยึดถือในการปฏิบัติ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆภายในศูนยฝก ตํารวจ ขออนุญาตทําลายเอกสาร
ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปนและการขออนุญาตอื่นๆตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานทะเบียนเอกสารลับ
งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย

๓๘

๒๙) งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
๓๐) งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
๓๑) งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
ศูนยฝกตํารวจ เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีตางๆ
งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
๓๒) งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๓) งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๔) งานวางแผนกําลังพลของศูนยฝกตํารวจ
๓๕) งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๗) งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๓๘) งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของศูนยฝก ตํารวจ
๓๙) งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๔๐) งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
๔๑) งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
๔๒) งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
๔๓) งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
๔๔) งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๔๕) งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๔๖) งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๔๗) งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๔๘) งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๔๙) งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตางๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๕๐) งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
๕๑) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ
๕๒) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

๓๙

๕๓) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
๕๔) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๕) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๕๘) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๙) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๑) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๒) งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๖๓) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๔) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๕) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๖) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๗) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๘) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๙) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๐) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๑) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๒) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง

๔๐

๗๓) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดศูนย
ฝกตํารวจ
๗๔) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๕) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๖) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๗) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๘) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๙) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๐) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๑) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๔) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๖) งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๘) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๘๙) งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๐) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๑) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๙๒) งานนําเงินสงคลัง
๙๓) งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
๙๔) งานบัญชีรับ-จายเงิน
๙๕) งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๙๖) งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
๙๗) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
๙๘) งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
๙๙) งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๐๐) งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
๑๐๑) งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
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๑๐๒)
๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)
๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)
๑๒๐)
๑๒๑)
๑๒๒)

๑๒๓)
๑๒๔)

๑๒๕)

งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของศูนยฝกตํารวจ
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแผนและวัตถุประสงคของศูนยฝก ตํารวจ
ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาทีใ่ นระดับตางๆ
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
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๑๒๖) รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
๑๒๗) งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๒๘) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๒๙) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น
๑๓๐) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
๑๓๑) งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกบั ขาราชการและพนักงานราชการ
๑๓๒) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๑๓๓) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๔) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๕) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของศูนยฝกตํารวจ
๑๓๖) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
ศูนยฝกตํารวจ
๑๓๗) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของศูนยฝก ตํารวจใหกับผูมาเยี่ยมชม
๑๓๘) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๓๙) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๔๐) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ
๑๔๑) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๒) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ศูนยฝกตํารวจ เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม
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๑๔๓) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยฝกตํารวจ
๑๔๔) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๕) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๖) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๗) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๔๘) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๔๙) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของศูนยฝกตํารวจ
๑๕๐) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๕๑) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๒) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๕๓) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๔) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๕๕) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๕๖) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๕๗) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๘) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๕๙) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร
๑๖๐) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของศูนยฝกตํารวจ
๑๖๑) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๒) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๓) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๔) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
๑๖๕) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
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๑๖๖) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๗) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๘) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๖๙) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๑) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๑๗๒) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๑๗๓) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๑๗๔) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๑๗๕) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
๑๗๖) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
๑๗๗) งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา
๑๗๘) งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา
๑๗๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ง) คณะตํารวจศาสตร ประกอบดวย
(๑) กลุมงานคณาจารย
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนดานวิชาการตางๆ
การจัดทําบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ จัดทําขอสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของขอสอบ การสัมมนาทางวิชาการ
รวมทั้งงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว
๒) งานสอนดานวิชาการตางๆ เพื่อใหผูเรียนรูจกั คิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน

๔๕

๓) งานแนะนําใหผูเรียนรูจกั แหลงขอมูลคนควาศึกษาเพิ่มเติม
๔) งานติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเพื่อเพิ่มเติมความรูใหมๆ
๕) งานสรรหาครู อาจารยผูสอน และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีประสบการณสูงในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวของตามกระบวนวิชามาเปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และวิทยากร
๖) งานจัดทําบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
๗) งานจัดทําขอสอบ ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของขอสอบ เพื่อวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน
๘) งานวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
๙) งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการวิจยั ของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๑๐) งานแสวงหาแหลงทุนเพื่อใชในการวิเคราะหวจิ ัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
๑๑) งานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู อันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒) งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูตร
เพื่อผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ออกไปเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีอุดมคติ อุดมการณ และมีคุณภาพตรงตามเปาหมาย
ที่วางไว
๑๓) งานอาจารยที่ปรึกษานักเรียนนายรอยตํารวจ กรรมการกิจการนักเรียนนายรอยตํารวจ และ
อาจารยที่ปรึกษาชมรมนักเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๕) งานทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑๖) งานบริหารตางๆ เชน เปนคณะกรรมการประจําคณะ เปนคณะทํางานชุดตางๆ ของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
รวมทั้งการติดตอประสานงานในทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) สํานักงานคณบดี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน
งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ

๔๖

๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)

๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)

งานทะเบียนพล
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงคณะตํารวจศาสตร
งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามคณะตํารวจศาสตรและผูบังคับบัญชา
งานบันทึกรายงานที่มาถึงคณะตํารวจศาสตร และงานที่สง ถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตรสาร
บรรณตามระเบียบ
งานสงหนังสือและเอกสารของคณะตํารวจศาสตรไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในคณะตํารวจศาสตร ใชยดึ ถือในการปฏิบัติ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆ ภายในคณะตํารวจศาสตร ขออนุญาตทําลาย
เอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน และการขออนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ
งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานทะเบียนเอกสารลับ
งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ

๔๗

๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)

๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)

งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
คณะตํารวจศาสตร เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีตางๆ
งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
งานวางแผนกําลังพลของคณะตํารวจศาสตร
งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของคณะตํารวจศาสตร
งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

๔๘

๕๔) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
๕๕) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๖) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๕๙) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๑) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๒) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๓) งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๖๔) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๕) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๖) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๗) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๘) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๙) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๗๐) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๑) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๒) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๓) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง

๔๙

๗๔) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะ
ตํารวจศาสตร
๗๕) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๖) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๗) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๘) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๙) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๘๐) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๑) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๔) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๘๖) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๘) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๙) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๙๐) งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๒) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๙๓) งานนําเงินสงคลัง
๙๔) งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
๙๕) งานบัญชีรับ-จายเงิน
๙๖) งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๙๗) งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
๙๘) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
๙๙) งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
๑๐๐) งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๐๑) งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
๑๐๒) งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม

๕๐

๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)
๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)
๑๒๐)
๑๒๑)
๑๒๒)
๑๒๓)

๑๒๔)
๑๒๕)

๑๒๖)

งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะตํารวจศาสตร
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ตามแผนและวัตถุประสงคของคณะตํารวจ
ศาสตร ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

๕๑

๑๒๗) รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
๑๒๘) งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๒๙) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๓๐) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น
๑๓๑) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
๑๓๒) งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกบั ขาราชการและพนักงานราชการ
๑๓๓) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๑๓๔) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๕) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๖) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของคณะตํารวจศาสตร
๑๓๗) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
คณะตํารวจศาสตร
๑๓๘) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของคณะตํารวจศาสตรใหกับผูมาเยี่ยมชม
๑๓๙) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๔๐) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๔๑) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ
๑๔๒) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๓) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะตํารวจศาสตร เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม

๕๒

๑๔๔) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดคณะตํารวจศาสตร
๑๔๕) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๖) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๗) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๘) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๔๙) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๕๐) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะ ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาที่เปดสอน
ในแงของประสิทธิภาพของการเรียน การสอน บทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน ตํารา บทความทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
๑๕๑) งานจัดทํารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิชาที่เปดสอนตลอดปการศึกษาลวงหนา
๑๕๒) งานตรวจขอสอบ พรอมสงผลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๕๓) งานสงเสริมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชํานาญ และสมรรถภาพ
ของนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมทุกหลักสูตร
๑๕๔) งานรวบรวมความรูและวิทยาการในสาขาวิชาที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ เพื่อเปนรากฐานใน
การพัฒนาองคความรูอันเปนศูนยรวมของการคนควาและอางอิง
๑๕๕) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะ เพื่อการวิเคราะหวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ
ตํารวจศาสตร
๑๕๖) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะเพื่อการวิเคราะหวิจัยสถาบัน
๑๕๗) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
วิชาการ ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะตํารวจศาสตร
๑๕๘) งานดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
๑๕๙) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคณะตํารวจศาสตร
๑๖๐) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๖๑) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๒) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๖๓) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๕๓

๑๖๔) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๖๕) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๖๖) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๖๗) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๘) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๖๙) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร
๑๗๐) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของคณะตํารวจศาสตร
๑๗๑) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๒) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๓) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๔) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
๑๗๕) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
๑๗๖) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๗) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๘) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๗๙) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๐) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๑) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๑๘๒) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๑๘๓) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๑๘๔) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๑๘๕) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
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๑๘๖) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
๑๘๗) งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา
๑๘๘) งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา
๑๘๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(จ) คณะนิตวิ ิทยาศาสตร ประกอบดวย
(๑) กลุมงานคณาจารย
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนดานวิชาการตางๆ
การจัดทําบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ จัดทําขอสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของขอสอบ การสัมมนาทางวิชาการ
รวมทั้งงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว
๒) งานสอนดานวิชาการตางๆ เพื่อใหผูเรียนรูจกั คิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน
๓) งานแนะนําใหผูเรียนรูจกั แหลงขอมูลคนควาศึกษาเพิ่มเติม
๔) งานติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเพื่อเพิ่มเติมความรูใหมๆ
๕) งานสรรหาครู อาจารยผูสอน และวิทยากรผูทรงคุณวุฒทิ มี่ ีประสบการณสูงในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวของตามกระบวนวิชามาเปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และวิทยากร
๖) งานจัดทําบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
๗) งานจัดทําขอสอบ ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของขอสอบ เพื่อวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน
๘) งานวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
๙) งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการวิจยั ของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๑๐) งานแสวงหาแหลงทุนเพื่อใชในการวิเคราะหวจิ ัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
๑๑) งานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู อันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒) งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูตร
เพื่อผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ

๕๕

๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)

๑๗)

ออกไปเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีอุดมคติ อุดมการณ และมีคุณภาพตรงตามเปาหมาย
ที่วางไว
งานอาจารยที่ปรึกษานักเรียนนายรอยตํารวจ กรรมการกิจการนักเรียนนายรอยตํารวจ และ
อาจารยที่ปรึกษาชมรมนักเรียนนายรอยตํารวจ
งานใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
งานทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานบริหารตางๆ เชน เปนคณะกรรมการประจําคณะ เปนคณะทํางานชุดตางๆ ของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
รวมทั้งการติดตอประสานงานในทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

(๒) กลุมงานนักนิตวิ ิทยาศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดทํา
พัฒนา ตรวจ พิสูจน และประเมินผลดานนิตวิ ิทยาศาสตร เพื่อใหไดผลหรือขอมูลอยางมีหลักการและสามารถ
นําไปสนับสนุนการเรียนการสอนและนําไปใชในกระบวนการยุติธรรมไดอยางเปนระบบ รวมทั้งงานอื่นๆที่
ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานใหคําปรึกษา จัดทํา วิจัย พัฒนา ตรวจประเมิน รวมทั้งการปฏิบัติงานดานมาตรฐาน
นิติวิทยาศาสตร
๒) งานรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห จัดทํา พัฒนา ตรวจ พิสูจน ประเมินผลดานนิติวิทยาศาสตร
ทางพิษวิทยา ทางเคมี ทางอาวุธปนหรือเครื่องกระสุนปน ทางชีววิทยา ทางเอกสาร ทาง
ลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา ทางนิติพยาธิวิทยา ทางนิติเวชคลินิก โดยใชองคความรูดานเคมี
ชีววิทยา ฟสิกส กายวิภาคศาสตร และวิทยาศาสตรดานอื่นๆ
๓) งานการนําผลการประเมินทีไ่ ดรับไปสนับสนุนการเรียนการสอนและกระบวนการยุติธรรมได
อยางเปนระบบ
๔) งานใหการสนับสนุนดานวิชาการ ใหคําปรึกษา แนะนํา บรรยาย ตอบขอหารือ ชี้แจงปญหา
ทางดานนิตวิ ิทยาศาสตรใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขาอบรมตามหลักสูตรตางๆ ของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้งหนวยงานภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕) งานการตรวจ บันทึก ถายภาพ รวบรวม เก็บ รักษา เกี่ยวกับศพ วัตถุพยาน หลักฐานอื่นๆ เพื่อ
ปองกันการปนเปอน การเสื่อมสลาย การเสื่อมสภาพ หรือเพื่อเปนหลักฐานและสามารถ
นําไปใชเปนหลักฐาน นําไปวิเคราะห แปรผล ศึกษา วิจยั ไดอยางถูกตอง ครบถวน แมนยํา
๖) งานการบํารุงรักษา คนควา บันทึก จัดทําขอมูล เครื่องมือหรืออุปกรณทางวิทยาศาสตรเพื่อ
รักษาสภาพความคงทนในการใชงาน หรือเพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือทาง

๕๖

วิทยาศาสตร ซึ่งจะทําใหการตรวจพิสูจน แปรผล วิเคราะหทางเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความ
ถูกตอง ครบถวน แมนยํา
๗) งานการนําเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหมๆ มาใชงานดานนิติวิทยาศาสตรใหเกิดความกาวหนา
ความหลากหลายในการตรวจพิสูจน ทําใหผลการตรวจพิสูจนมีความถูกตอง ควบถวน แมนยํา
ยิ่งขึ้น
๘) งานดําเนินการและพัฒนาทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานทางดาน
นิติวิทยาศาสตรที่มคี วามเสี่ยง เพื่อใหผูปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงหรือรูเทาทันในภาวการณที่อาจจะ
เกิดขึน้ ไดในอนาคต
๙) งานการเปนพยานศาลในฐานะผูทําความเห็นในรายงานการตรวจพิสูจน
๑๐) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) สํานักงานคณบดี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน
งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ
๕) งานแผนและงบประมาณ
๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๗) งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
๘) งานบริการและสนับสนุนทางนิติวทิ ยาศาสตร
๙) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงคณะนิตวิ ิทยาศาสตร
๑๑) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๑๒) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามคณะนิตวิ ิทยาศาสตรและผูบังคับบัญชา
๑๓) งานบันทึกรายงานที่มาถึงคณะนิตวิ ิทยาศาสตร และงานทีส่ งถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตรสาร
บรรณตามระเบียบ
๑๔) งานสงหนังสือและเอกสารของคณะนิตวิ ิทยาศาสตรไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๑๕) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ

๕๗

๑๖) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
๑๗) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในคณะนิติวิทยาศาสตร ใชยดึ ถือในการปฏิบัติ
๑๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
๑๙) งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆภายในคณะนิติวิทยาศาสตร ขออนุญาตทําลาย
เอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน และการขออนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ
๒๐) งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
๒๑) งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
๒๒) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๒๓) งานทะเบียนเอกสารลับ
๒๔) งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
๒๕) งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
๒๖) งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
๒๗) งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
๒๘) งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
๒๙) งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
๓๐) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
๓๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
๓๒) งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
๓๓) งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
คณะนิติวิทยาศาสตร เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐพิธี
ตางๆ งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
๓๔) งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๕) งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๖) งานวางแผนกําลังพลของคณะนิติวิทยาศาสตร
๓๗) งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๙) งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๔๐) งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของคณะนิตวิ ิทยาศาสตร
๔๑) งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง

๕๘

๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)
๕๔)
๕๕)
๕๖)
๕๗)
๕๘)
๕๙)
๖๐)
๖๑)
๖๒)
๖๓)
๖๔)

งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ

๕๙

๖๕) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๖) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๗) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๘) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๙) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๗๐) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๗๑) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๒) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๓) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๔) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๗๕) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะ
นิติวิทยาศาสตร
๗๖) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๗) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๘) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๙) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๘๐) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๘๑) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๒) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๔) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๕) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๖) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
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๘๗)
๘๘)
๘๙)
๙๐)
๙๑)
๙๒)
๙๓)
๙๔)
๙๕)
๙๖)
๙๗)
๙๘)
๙๙)
๑๐๐)
๑๐๑)
๑๐๒)
๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)

งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
งานนําเงินสงคลัง
งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
งานบัญชีรับ-จายเงิน
งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะนิตวิ ิทยาศาสตร
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มอี ยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
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๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)
๑๒๐)
๑๒๑)
๑๒๒)
๑๒๓)
๑๒๔)

๑๒๕)
๑๒๖)

๑๒๗)
๑๒๘)

๑๒๙)

๑๓๐)

๑๓๑)
๑๓๒)
๑๓๓)
๑๓๔)

งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแผนและวัตถุประสงคของคณะนิติวิทยา
ศาสตร ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น
งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับขาราชการและพนักงานราชการ
งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
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๑๓๕) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๖) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๗) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของคณะนิติวิทยาศาสตร
๑๓๘) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
คณะนิติวิทยาศาสตร
๑๓๙) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของคณะนิติวิทยาศาสตรใหกับผูมาเยี่ยมชม
๑๔๐) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๔๑) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๔๒) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ
๑๔๓) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๔) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะนิติวิทยาศาสตร เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม
๑๔๕) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดคณะนิติวิทยาศาสตร
๑๔๖) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๗) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๘) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๙) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๕๐) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๕๑) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาที่เปดสอน
ในแงของประสิทธิภาพของการเรียน การสอน บทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน ตํารา บทความทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
๑๕๒) งานจัดทํารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิชาที่เปดสอนตลอดปการศึกษาลวงหนา
๑๕๓) งานตรวจขอสอบ พรอมสงผลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๕๔) งานสงเสริมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชํานาญ และสมรรถภาพ
ของนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมทุกหลักสูตร
๑๕๕) งานรวบรวมความรูและวิทยาการในสาขาวิชาที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ เพื่อเปนรากฐานใน
การพัฒนาองคความรูอันเปนศูนยรวมของการคนควาและอางอิง
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๑๕๖) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะ เพื่อการวิเคราะหวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ
นิติวิทยาศาสตร
๑๕๗) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะเพื่อการวิเคราะหวิจัยสถาบัน
๑๕๘) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
วิชาการ ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะนิติวิทยาศาสตร
๑๕๙) งานดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
๑๖๐) งานใหบริการขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๖๑) งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ ดานวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี
ดานนิตวิ ิทยาศาสตร
๑๖๒) งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑๖๓) งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร ดานนิติวิทยาศาสตร
๑๖๔) งานดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวของเพื่อการบริการและสนับสนุนทางนิตวิ ิทยาศาสตร
๑๖๕) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคณะนิตวิ ิทยาศาสตร
๑๖๖) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๖๗) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๘) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๖๙) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๗๑) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๗๒) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๗๓) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๔) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๗๕) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร

๖๔

๑๗๖)
๑๗๗)
๑๗๘)
๑๗๙)
๑๘๐)
๑๘๑)
๑๘๒)
๑๘๓)
๑๘๔)
๑๘๕)
๑๘๖)
๑๘๗)

๑๘๘)
๑๘๙)
๑๙๐)
๑๙๑)
๑๙๒)
๑๙๓)
๑๙๔)
๑๙๕)

งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของคณะนิติวิทยาศาสตร
งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา
งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

(ฉ) คณะสังคมศาสตร ประกอบดวย
(๑) กลุมงานคณาจารย
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนดานวิชาการตางๆ

๖๕

การจัดทําบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นๆ จัดทําขอสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของขอสอบ การสัมมนาทางวิชาการ
รวมทั้งงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี้
๑) งานการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว
๒) งานสอนดานวิชาการตางๆ เพื่อใหผูเรียนรูจกั คิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน
๓) งานแนะนําใหผูเรียนรูจกั แหลงขอมูลคนควาศึกษาเพิ่มเติม
๔) งานติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเพื่อเพิ่มเติมความรูใหมๆ
๕) งานสรรหาครู อาจารยผูสอน และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีประสบการณสูงในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพที่เกี่ยวของตามกระบวนวิชามาเปนอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ และวิทยากร
๖) งานจัดทําบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา งานวิจัย บทความทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
๗) งานจัดทําขอสอบ ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของขอสอบ เพื่อวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน
๘) งานวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
๙) งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการวิจยั ของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๑๐) งานแสวงหาแหลงทุนเพื่อใชในการวิเคราะหวจิ ัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
๑๑) งานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู อันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒) งานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูตร
เพื่อผลิต
นักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ออกไปเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีอุดมคติ อุดมการณ และมีคุณภาพตรงตามเปาหมาย
ที่วางไว
๑๓) งานอาจารยที่ปรึกษานักเรียนนายรอยตํารวจ กรรมการกิจการนักเรียนนายรอยตํารวจ และ
อาจารยที่ปรึกษาชมรมนักเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๕) งานทะนุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๑๖) งานบริหารตางๆ เชน เปนคณะกรรมการประจําคณะ เปนคณะทํางานชุดตางๆ ของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
รวมทั้งการติดตอประสานงานในทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) งานอื่นๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

๖๖

(๒) สํานักงานคณบดี มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน
งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ
๕) งานแผนและงบประมาณ
๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๗) งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
๘) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงคณะสังคมศาสตร
๑๐) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๑๑) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามคณะสังคมศาสตรและผูบังคับบัญชา
๑๒) งานบันทึกรายงานที่มาถึงคณะสังคมศาสตร และงานทีส่ งถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตร
สารบรรณตามระเบียบ
๑๓) งานสงหนังสือและเอกสารของคณะสังคมศาสตรไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๑๔) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
๑๕) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
๑๖) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในคณะสังคมศาสตร ใชยดึ ถือในการปฏิบัติ
๑๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
๑๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆภายในคณะสังคมศาสตร
ขออนุญาตทําลาย
เอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน
และการขออนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ
๑๙) งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
๒๐) งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
๒๑) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๒๒) งานทะเบียนเอกสารลับ
๒๓) งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม

๖๗

๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)

๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)

งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
คณะสังคมศาสตร เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีตางๆ
งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
งานวางแผนกําลังพลของคณะสังคมศาสตร
งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของคณะสังคมศาสตร
งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง

๖๘

๕๑) งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
๕๒) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ
๕๓) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕๔) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
๕๕) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๖) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๕๙) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๑) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๒) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๓) งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๖๔) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๕) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๖) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๗) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๘) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๙) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๗๐) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๑) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง

๖๙

๗๒) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๓) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๗๔) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดคณะ
สังคมศาสตร
๗๕) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๖) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๗) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๘) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๙) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๘๐) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๑) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๔) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๘๖) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๘) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๙) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๙๐) งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๒) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๙๓) งานนําเงินสงคลัง
๙๔) งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
๙๕) งานบัญชีรับ-จายเงิน
๙๖) งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๙๗) งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
๙๘) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด

๗๐

๙๙)
๑๐๐)
๑๐๑)
๑๐๒)
๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)
๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)
๑๒๐)
๑๒๑)
๑๒๒)
๑๒๓)

๑๒๔)

งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะสังคมศาสตร
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ

๗๑

๑๒๕) งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ตามแผนและวัตถุประสงคของคณะสังคม
ศาสตร ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
๑๒๖) งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑๒๗) รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
๑๒๘) งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๒๙) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๓๐) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น
๑๓๑) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
๑๓๒) งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับขาราชการและพนักงานราชการ
๑๓๓) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๑๓๔) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๕) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๖) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของคณะสังคมศาสตร
๑๓๗) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
คณะสังคมศาสตร
๑๓๘) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของคณะสังคมศาสตรใหกับผูมาเยี่ยมชม
๑๓๙) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๔๐) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๔๑) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ

๗๒

๑๔๒) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๓) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะสังคมศาสตร เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม
๑๔๔) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดคณะสังคมศาสตร
๑๔๕) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๖) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๗) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๘) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๔๙) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๕๐) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาที่เปดสอน
ในแงของประสิทธิภาพของการเรียน การสอน บทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คําสอน ตํารา บทความทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
๑๕๑) งานจัดทํารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับวิชาที่เปดสอนตลอดปการศึกษาลวงหนา
๑๕๒) งานตรวจขอสอบ พรอมสงผลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๕๓) งานสงเสริมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชํานาญ และสมรรถภาพ
ของนักเรียนนายรอยตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมทุกหลักสูตร
๑๕๔) งานรวบรวมความรูและวิทยาการในสาขาวิชาที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ เพื่อเปนรากฐานใน
การพัฒนาองคความรูอันเปนศูนยรวมของการคนควาและอางอิง
๑๕๕) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะ เพื่อการวิเคราะหวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ
สังคมศาสตร
๑๕๖) งานสนับสนุนคณาจารยประจําคณะเพื่อการวิเคราะหวิจัยสถาบัน
๑๕๗) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
วิชาการ ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะสังคมศาสตร
๑๕๘) งานดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
๑๕๙) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
สื่อสารของคณะสังคมศาสตร
๑๖๐) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๖๑) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๑๖๒) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๖๓) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๔) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๖๕) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๖๖) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๖๗) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๘) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๖๙) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร
๑๗๐) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของคณะสังคมศาสตร
๑๗๑) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๒) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๓) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
๑๗๔) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
๑๗๕) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
๑๗๖) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๗) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๘) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๗๙) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๐) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๘๑) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๑๘๒) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๑๘๓) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
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๑๘๔) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุก ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๑๘๕) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
๑๘๖) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
๑๘๗) งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา
๑๘๘) งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา
๑๘๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ช) ศูนยบริการทางการศึกษา ประกอบดวย
(๑) ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทะเบียนและวัดผล
งานบริการการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานผลิตเอกสารและตํารา รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานจัดทําทะเบียนการศึกษาของนักเรียนนายรอยตํารวจและนักเรียนอบรมหลักสูตรตางๆ
๓) งานดําเนินการเกีย่ วกับการสอบของนักเรียนนายรอยตํารวจและนักเรียนอบรมหลักสูตรตางๆ
๔) งานรวบรวมและตรวจสอบเวลาเรียน การพักการเรียนและการพนสภาพของนักเรียนนายรอย
ตํารวจ และนักเรียนอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๕) งานจัดทําและเก็บรักษาหลักฐานการศึกษาตาง ๆ
๖) งานวิเคราะหและประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนายรอยตํารวจและนักเรียนอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ
๗) งานควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับวาดวยการวัดผลการศึกษา
๘) งานรวบรวมคะแนนสอบจากคณาจารยและประกาศผลการศึกษา
๙) งานจัดเก็บ และรายงานผลการศึกษา
๑๐) งานจัดทําใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ
๑๑) งานรวบรวมผลการศึกษาของนักเรียนนายรอยตํารวจและนักเรียนอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อขอ
อนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
๑๒) งานจัดทําปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ
๑๓) งานตรวจสอบคุณวุฒิ
๑๔) งานจัดทําคําสั่งแตงตั้งครู-อาจารยที่สอนในหลักสูตรตาง ๆ

๗๕

๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)

งานติดตอประสานงานกับครู-อาจารย
งานจัดทําตารางสอน และตารางการใชหองเรียน แตละรายวิชาที่เปดสอน
งานรวมมือและประสานงานกับคณะเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบ
งานสนับสนุนวัสดุอุปกรณชว ยการเรียนการสอน
งานการผลิต และรวบรวมสื่อการสอน
งานใหบริการสื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
งานจัดเก็บและบํารุงรักษาสื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
งานจัดทําสื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
งานใหบริการการใช หองสัมมนา หองซาวนแล็บ หองฉายวีดีทัศน
งานกราฟฟก และงานศิลปกรรม
งานถายภาพ
งานโทรทัศน และบันทึกเสียง
งานศึกษา วิเคราะห และเสนอความตองการดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานเทคนิคและพัฒนาเทคนิค
งานโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ
งานตรวจพิสูจนอักษร และแกไข
งานจัดทําและปรับปรุงแบบฟอรมตางๆ ทีใ่ ชประกอบการเรียนการสอนและทีใ่ ชในราชการ
งานจัดพิมพคําสอนตําราและเอกสารประกอบการศึกษา
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาดานอื่น ๆ
งานออกแบบศิลปกรรม และเขารูปเลม
งานวางแผนจัดหาอุปกรณการพิมพทกุ ประเภท เพื่อใชในการพิมพเอกสาร ตํารา และเอกสาร
ประกอบการศึกษาอื่น ๆ ใหมีความทันสมัย
งานควบคุมและบํารุงรักษาอุปกรณการพิมพตาง ๆ
งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

(๒) ฝายพัฒนาการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนา
บุคลากร งานประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา งานสภาคณาจารย รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานวางแผน และดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษา
๓) งานดําเนินการรวมกับคณาจารยหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ในการกําหนดหลักสูตรและ
วิธีการเรียนการสอน

๗๖

๔) งานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน ในโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๕) งานวิเคราะหและประเมินผลทางการศึกษา
๖) งานศึกษาและนําผลการวิจัย มากําหนดเปนแนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ
ตํารวจของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
หรือเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึน้
๗) งานจัดทําโครงการฝกอบรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
องคการของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘) งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลตามแผนและวัตถุประสงค ของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจนเพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
๙) งานติดตอประสานงานดานฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑๐) รวมกับงานการเงินและงานงบประมาณ จัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรร และการบริหารงานงบประมาณพัฒนาบุคคลใหเหมาะสม
๑๑) จัดหาและอํานวยการใหมอี ุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตา งๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม ตลอดจน
พิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม
เพื่อใหโครงการฝกอบรมประสบ
ความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๒) ติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรมเสร็จสิ้น
แลว เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินการอยูและหาขอบกพรอง เพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้นตอไป
๑๓) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจของโรงเรียนนายรอยตํารวจเขารับการศึกษา
หรือการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดขึน้ ภายในประเทศ
๑๔) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจของโรงเรียนนายรอยตํารวจ เขารับ
การศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชนภายในประเทศ
๑๕) งานจัดทําเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรมและการดูงานภายในประเทศ
๑๖) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานภายใน
ประเทศของขาราชการตํารวจ
๑๗) งานติดตอประสานงานกับหนวยงาน สถาบันการศึกษา หรือองคการตางๆ เพื่อขอรับ
ทุนการศึกษาตอของนักเรียนนายรอยตํารวจภายในประเทศ
๑๘) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจ กับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจภายในประเทศ

๗๗

๑๙) ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆในประเทศ ที่มหี นาที่เกี่ยวกับการจัดการดานทุนการ
ศึกษา ฝกอบรม ทัศนศึกษา ดูงาน
๒๐) ติดประกาศเอกสารตางๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝกอบรม ทัศนศึกษาและดูงานในประเทศให
ทุกคนทราบโดยเร็วและทั่วถึง
๒๑) งานดําเนินการจัดทําคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารเขาสูตําแหนงทางวิชาการและระดับชั้น
ตําแหนงขาราชการตํารวจ ของคณาจารยประจํา
๒๒) งานปรับปรุง พัฒนา คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารเขาสูตําแหนงทางวิชาการและระดับชั้น
ตําแหนงขาราชการตํารวจ ของคณาจารยประจํา
๒๓) งานประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจําตามหลักเกณฑและวิธกี ารประเมิน
๒๔) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยประจําตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
๒๕) งานติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามมติสภาคณาจารย
๒๖) งานรวบรวมเรื่องตางๆ ที่จะเสนอเขาที่ประชุมสภาคณาจารย
๒๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดวาระการประชุมสภาคณาจารย
๒๘) งานขอรับความเห็นชอบกําหนดวันประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมสภาคณาจารย
๒๙) งานจัดเตรียมเอกสารตางๆ ประกอบการประชุมสภาคณาจารย
๓๐) งานบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมสภาคณาจารย
๓๑) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายบริหารงานวิจยั มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนวิจยั
งาน
สนับสนุนและพัฒนากระบวนการวิจัย งานวารสารและเผยแพรงานวิจยั รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานกําหนดนโยบายและแผนวิจัยของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานพัฒนาระบบบริหารการวิจัยของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
๔) งานเสริมสรางปจจัยที่เกื้อกูลงานวิจัย และวางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัย
๕) งานสงเสริมและประสานงานวิจัย
ของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๖) งานสงเสริมประสานความสัมพันธ
และแสวงหาความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ
หนวยงานวิจัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ
๗) งานประสานงานในการจัดสัมมนาทางวิชาการ หรือการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือ
ดูงานที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานวิจัย

๗๘

๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)

งานแสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
งานบริหารงบอุดหนุนวิจัยโรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือการวิจัยแกคณาจารย นักเรียน และหนวยงานอื่น
งานติดตามประเมินผลโครงการวิจัยตางๆ
รวมรวมและเผยแพรผลการวิจัยของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
แลกเปลี่ยนผลการวิจัยของโรงเรียนนายรอยตํารวจกับหนวยงานตางๆ
งานอื่นๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

(๔) ฝายวิเทศสัมพันธ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ งานพัฒนาและ
เผยแพร งานการศึกษาตอตางประเทศ รวมตลอดทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานติดตอประสานงาน และจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจตางประเทศ
๓) งานตอนรับและรับรองแขกตางประเทศที่เดินทางมาเยือนโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔) งานลาม
๕) งานแปลหนังสือ เอกสารภาษาตางประเทศ
๖) งานโตตอบหนังสือ เอกสารภาษาตางประเทศ
๗) งานความสัมพันธกับตํารวจตางประเทศในกิจการตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘) งานจัดสงและกํากับดูแลขาราชการตํารวจที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในตางประเทศ ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๙) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ
๑๐) งานเผยแพรขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหมขององคการหรือตํารวจตางประเทศ
๑๑) งานรวบรวมจัดทําคําศัพท บทสนทนา ภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
๑๒) งานพัฒนาและเผยแพรภาษาตางประเทศ โดยดูแลดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา
ตางประเทศ ใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๓) งานดําเนินการรวมกับคณาจารยหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศ
๑๔) งานติดตอประสานงานกับตํารวจตางประเทศ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อขอรับทุนการศึกษาฝกอบรม ดูงาน หรือความชวยเหลือตาง ๆ
ใหกับโรงเรียนนายรอยตํารวจ
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๑๕) ติดประกาศเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝกอบรม ทัศนศึกษา และดูงานในตางประเทศ
ใหทุกคนทราบโดยเร็วและทั่วถึง
๑๖) งานจัดทําเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรมและการดูงานในตางประเทศ
๑๗) งานจัดทําและใหบริการดานขอมูลการศึกษาตอตางประเทศ
๑๘) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานใน
ตางประเทศ ของขาราชการตํารวจ
๑๙) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝายบริหารและธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล
งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งงานอื่นที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติ
หนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ
๕) งานแผนและงบประมาณ
๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๗) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงศูนยบริการทางการศึกษา
๙) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๑๐) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามศูนยบริการทางการศึกษาและผูบังคับบัญชา
๑๑) งานบันทึกรายงานที่มาถึงศูนยบริการทางการศึกษา และงานที่สงถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตร
สารบรรณตามระเบียบ
๑๒) งานสงหนังสือและเอกสารของศูนยบริการทางการศึกษาไปถึงหนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๑๓) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
๑๔) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
๑๕) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆภายในศูนยบริการทางการศึกษาใชยึดถือในการปฏิบัติ
๑๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
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๑๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆ ภายในศูนยบริการทางการศึกษา ขออนุญาต
ทําลายเอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน และการขออนุญาตอื่นๆตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ
๑๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
๑๙) งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
๒๐) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๒๑) งานทะเบียนเอกสารลับ
๒๒) งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
๒๓) งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
๒๔) งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
๒๕) งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
๒๖) งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
๒๗) งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
๒๘) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
๒๙) งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
๓๐) งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
๓๑) งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
ศูนยบริการทางการศึกษา เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐ
พิธีตางๆ งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
๓๒) งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๓) งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๔) งานวางแผนกําลังพลของศูนยบริการทางการศึกษา
๓๕) งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๗) งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๓๘) งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของศูนยบริการทางการศึกษา
๓๙) งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๔๐) งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
๔๑) งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
๔๒) งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
๔๓) งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน

๘๑

๔๔) งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๔๕) งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๔๖) งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๔๗) งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๔๘) งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๔๙) งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๕๐) งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
และ
๕๑) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
พนักงานราชการ
๕๒) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕๓) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
๕๔) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๕) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๕๘) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๙) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๑) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๒) งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๖๓) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๔) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๕) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
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๖๖) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๗) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๘) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการและลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๙) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๐) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๑) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๒) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
ในสังกัด
๗๓) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ
ศูนยบริการทางการศึกษา
๗๔) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๕) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๖) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๗) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๘) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๙) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๐) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๑) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๔) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๖) งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๘) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๘๙) งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน

๘๓

๙๐)
๙๑)
๙๒)
๙๓)
๙๔)
๙๕)
๙๖)
๙๗)
๙๘)
๙๙)
๑๐๐)
๑๐๑)
๑๐๒)
๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)
๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)

งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
งานนําเงินสงคลัง
งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
งานบัญชีรับ-จายเงิน
งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของศูนยบริการทางการศึกษา
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด

๘๔

๑๒๐) งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
๑๒๑) งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
๑๒๒) งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒๓) งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๑๒๔) งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแผนและวัตถุประสงคของศูนยบริการทาง
การศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ในระดับตางๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
๑๒๕) งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑๒๖) รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
๑๒๗) งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๒๘) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๒๙) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น
๑๓๐) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
๑๓๑) งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับขาราชการและพนักงานราชการ
๑๓๒) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๑๓๓) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๔) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๕) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของศูนยบริการทางการศึกษา

๘๕

๑๓๖) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
ศูนยบริการทางการศึกษา
๑๓๗) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของศูนยบริการทางการศึกษาใหกับผูมาเยี่ยมชม
๑๓๘) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๓๙) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๔๐) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ
๑๔๑) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๒) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ศูนยบริการทางการศึกษา เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม
๑๔๓) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดศูนยบริการทางการศึกษา
๑๔๔) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๕) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๖) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๗) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๔๘) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๔๙) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของศูนยบริการทางการศึกษา
๑๕๐) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๕๑) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๒) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๕๓) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๔) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๕๕) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๕๖) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ

๘๖

๑๕๗) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๘) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๕๙) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร
๑๖๐) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ของศูนยบริการทางการศึกษา
๑๖๑) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๒) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๓) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
๑๖๔) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
๑๖๕) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
๑๖๖) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๗) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๘) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๖๙) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๑) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๑๗๒) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๑๗๓) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๑๗๔) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๑๗๕) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
๑๗๖) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
๑๗๗) งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา
๑๗๘) งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา

๘๗

๑๗๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ซ) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประกอบดวย
(๑) ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย ไดแก งานบริหารคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานทัว่ ไป
ในภาพรวมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ระบบเครือขายการติดตอสื่อสาร การบริการทางเทคนิค การบํารุงและ
รักษาระบบ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานวางแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๔) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๕) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๖) งานแกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวของ
๗) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย
๘) งานกําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
๙) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๐) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
๑๑) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหล
๑๒) งานสรางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและตางประเทศ
๑๓) งานจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาโฮมเพจ เว็บไซด ในภาพรวมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานการเปนศูนยกลางเพื่อเชื่อมโยงโฮมเพจ เว็บไซด ของหนวยงานตางๆ ในโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ เขาดวยกัน
๑๕) งานกําหนดขอบเขต มาตรการและรูปแบบการใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร หรือ
การสื่อสารอิเล็คทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การฝกอบรม และสัมมนา ใหกับ
หนวยงานตางๆ
๑๖) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๘๘

๑๗) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๘) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายระบบสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดแก การวิเคราะหและออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรมใช
งาน การพัฒนาระบบฐานขอมูล การปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
๓) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ
เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษาและภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัตงิ านตํารวจดานอื่นๆ
๔) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๕) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๖) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการวิเคราะหระบบสารสนเทศ
๗) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๘) งานกําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และการสํารองขอมูล
๙) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
๑๐) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานขอมูลขาวสาร
๑๑) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา ของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๒) งานวิเคราะหวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัตงิ าน และการ
ศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๓) งานจัดทํารายงานและสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ
ในดานการบริหาร การ
ปฏิบัติงาน และการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานบริหารจัดการฐานขอมูลของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๕) งานวางแผนและดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการฐานขอมูล

๘๙

๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)

งานแกไขปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล
งานกําหนดมาตรฐานขอมูลที่ใชในระบบฐานขอมูล
งานใหความรู ตอบขอซักถาม และแกไขปญหาใหกับผูใ ชงานระบบฐานขอมูล
งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบฐานขอมูล
งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

(๓) ฝายวิทยบริการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
งานจัดการทรัพยากรสารนิเทศดานกายภาพ งานบริการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด รวมทั้ง
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานคัดเลือกและจัดหาวัสดุสารนิเทศที่เปนสื่อสิ่งพิมพทุกประเภท สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
๓) งานจัดซื้อ ขอรับบริจาคและแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส
๔) งานตรวจรับ และลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
๕) งานจัดทํารายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม และแจงแกผใู ชบริการ
๖) งานจัดนิทรรศการ แสดงหนังสือใหม
๗) งานผลิตคูมือในการสืบคน และสาระสังเขป
๘) งานบํารุงรักษาสภาพทรัพยากรสารนิเทศใหคงทนถาวร และเขาเลมสื่อสิ่งพิมพ
๙) งานการวิเคราะหเนื้อหาทรัพยากรสารนิเทศ
๑๐) งานการกําหนดหมวดหมูตามสาขาวิชา
๑๑) งานกําหนดเลขเรียกหนังสือทรัพยากรสารนิเทศ
๑๒) งานการกําหนดรายการหัวเรื่อง เพื่อเขาถึงเนื้อหาของทรัพยากรนัน้
๑๓) งานการดูแลรับผิดชอบการสรางฐานขอมูลของขายงานหองสมุดโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศเพื่อใหบริการในสวนรูปลักษณะทางกายภาพ
และการ
เชื่อมโยงกับการยืม-คืนดวยระบบอัตโนมัติ
๑๕) งานบันทึกฐานขอมูลของขายงานหองสมุด
๑๖) งานจัดทําสาระสังเขป และบรรณนิทัศน
๑๗) งานตรวจรับ ลงทะเบียน และเตรียม ตลอดจนจัดวางวารสารและหนังสือพิมพใหเปนระบบ
และมีระเบียบ
๑๘) งานดรรชนีวารสาร งานกฤตภาค งานจุลสาร
๑๙) งานรวบรวมวารสารทีค่ รบปเพื่อเขาเลมปกแข็ง

๙๐

๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)

งานใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ
งานบริการหนังสือจอง หนังสือสํารอง และยืมระหวางหองสมุด
งานติดตามทรัพยากรสารนิเทศที่สมาชิกไมสงคืนตามกําหนด
งานจัดเก็บคาปรับ และคาธรรมเนียมตาง ๆ
งานจัดการ และดําเนินการเกี่ยวกับการสราง ดูแล และปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกหองสมุด
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
งานบัตรและทะเบียนสมาชิก
งานจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพตามระบบการจัดหมวดหมู
งานบริการตอบคําถามและใหคําปรึกษาชวยคนควา
งานบริการและจัดชั้นหนังสืออางอิง
งานใหบริการฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลซีดีรอม
งานผลิตคูมือการใชหองสมุด และคูมือในการสืบคน
งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
งานประชาสัมพันธกิจการของหองสมุด
งานดูแลรับผิดชอบการสรางและบํารุงรักษาฐานขอมูลขายงานหองสมุด
งานวิเคราะหระบบงาน และงานวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด
งานควบคุม ดูแล ใหบริการและสนับสนุนในดานเทคนิคเกี่ยวของกับดานฮารดแวร และ
ซอฟตแวรของหองสมุด
งานควบคุม ดูแลระบบ อุปกรณเชื่อมโยงของระบบเครือขายตาง ๆ ของหองสมุด
งานประสานงานและดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ที่ใหบริการภายในหองสมุด
งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด
งานจัดอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดใหแกบคุ ลากร
งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

(๔) ฝายบริหารและธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งาน
การเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานฝกอบรม และงานวิชาการ
รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดย
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ

๙๑

๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)

๑๗)
๑๘)

๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)

งานแผนและงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานฝกอบรม
งานวิชาการ
งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอก ที่มีมาถึงสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยบริการ
งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนาม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการและ
ผูบังคับบัญชา
และงานที่สงถึง
งานบันทึกรายงานที่มาถึงสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
หนวยงานตางๆ ลงในบัตรสารบรรณตามระเบียบ
งานสงหนังสือและเอกสารของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการไปถึงหนวยงานอื่น
และบุคคลภายนอก
งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ใชยึดถือในการปฏิบัติ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆภายในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
ขออนุญาตทําลายเอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปนและการขออนุญาตอื่นๆตามกฎหมาย
หรือระเบียบ ขอบังคับ
งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานทะเบียนเอกสารลับ
งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ

๙๒

๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)

๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)

งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตางๆ ของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมใน
งานราชพิธหี รือรัฐพิธีตางๆ งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
งานวางแผนกําลังพลของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตาง ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ

๙๓

๕๓) งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕๔) งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
๕๕) งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๖) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๕๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๕๙) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
๖๑) งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๖๒) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๖๓) งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๖๔) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๕) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๖) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๗) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๘) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๙) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๗๐) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๗๑) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๒) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๓) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง

๙๔

๗๔) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
๗๕) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๖) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๗) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๘) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๙) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๘๐) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๘๑) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๔) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
๘๖) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๘) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๙) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๙๐) งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
๙๒) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๙๓) งานนําเงินสงคลัง
๙๔) งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
๙๕) งานบัญชีรับ-จายเงิน
๙๖) งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๙๗) งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
๙๘) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
๙๙) งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
๑๐๐) งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๐๑) งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
๑๐๒) งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม

๙๕

๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)
๑๑๔)
๑๑๕)
๑๑๖)
๑๑๗)
๑๑๘)
๑๑๙)
๑๒๐)
๑๒๑)
๑๒๒)
๑๒๓)
๑๒๔)

๑๒๕)
๑๒๖)
๑๒๗)
๑๒๘)

งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจงเกีย่ วกับกิจการของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ
งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการใหกับผู
มาเยี่ยมชม
งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ

๙๖

๑๒๙) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๓๐) งานจัดทําเอกสาร เทป โทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูมาเยี่ยมชม
๑๓๑) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
๑๓๒) งานใหการสนับสนุนและความรวมมือในการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓๓) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๓๔) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๓๕) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา
๑๓๖) งานการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะ
๑๓๗) งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๓๘) งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๑๓๙) งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแผนและวัตถุประสงคของสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาทีใ่ น
ระดับตางๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญใน
การทํางาน
๑๔๐) งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑๔๑) รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
๑๔๒) งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
๑๔๓) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๔๔) งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น

๙๗

๑๔๕) งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
๑๔๖) งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับขาราชการและพนักงานราชการ
๑๔๗) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๑๔๘) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๔๙) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๕๐) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๑) งานการจัดฝกอบรม
การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก
ขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอยตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงาน
อื่นๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ และบุคคลภายนอก
๑๕๒) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๑๕๓) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๕๔) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๕) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๖) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๕๗) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๕๘) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฌ) สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
(๑) ฝายมาตรฐานการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานมาตรฐานการศึกษา งานพัฒนา
ระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา งานฝกอบรมและงานวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดย
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยูในความรับผิดชอบ
๒) งานกําหนดมาตรฐานการศึกษา

๙๘

๓) งานกําหนดหลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔) งานกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษา
๕) งานศึกษาวิเคราะหในการกําหนดระบบกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาและดัชนีชวี้ ัดเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา
๖) งานกําหนดแนวทางและวางระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๗) งานพัฒนาระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบ
การศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจมีประสิทธิภาพสูงสุด
๘) งานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๙) งานจัดทําคูมือประกันคุณภาพเพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐) งานจัดการเผยแพรคูมือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๑) งานติดตามความเคลื่อนไหวของการประกันคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
๑๒) งานศึกษา คนควา และพัฒนาองคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓) งานติดตอ ประสานงาน เพื่อการศึกษาดูงานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔) งานฝกอบรมขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑๕) งานใหบริการขอมูล ตอบคําถาม และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และบุคคลทั่วไป
๑๖) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายตรวจสอบและประเมินผล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๑) งานจัดเตรียมความพรอมและขอมูลตางๆ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก
๒) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในสังกัดโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอก
๓) งานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

๙๙

๔) งานติดตามแผนการปรับปรุงดัชนีชวี้ ัดและขอเสนอแนะจากหนวยงานตาง ๆ
ในโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๕) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเองของหนวยงานตางๆ ในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๖) งานจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๗) งานรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมของโรงเรียน
นายรอยตํารวจเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา และรองรับการตรวจประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๘) งานติดตอประสานงานภายในและภายนอกสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๙) งานจัดทําโครงการรางวัลสําหรับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๐) งานสรุปผลและเปรียบเทียบผลการประเมินของหนวยงานตางๆ ในโรงเรียนนายรอยตํารวจ ใน
แตละป เพื่อมอบรางวัลแกหนวยงานที่มกี ารพัฒนายอดเยี่ยม
๑๑) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายบริหารและธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล งาน
การเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ
๕) งานแผนและงบประมาณ
๖) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๘) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๙) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและผูบังคับบัญชา
๑๐) งานบันทึกรายงานที่มาถึงสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและงานที่สงถึงหนวยงานตางๆลงใน
บัตรสารบรรณตามระเบียบ
๑๑) งานสงหนังสือและเอกสารของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไปถึงหนวยงานอื่นและ
บุคคลภายนอก
๑๒) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ ลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
๑๓) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป

๑๐๐

๑๔) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจายใหหนวยงานตางๆ ภายในสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ใชยดึ ถือใน
การปฏิบัติ
๑๕) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหนาที่เวรตางๆ
๑๖) งานดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนวยงานตางๆภายในสํานักประกันคุณภาพการศึกษาขออนุญาต
ทําลายเอกสาร ขออนุญาตมีหรือใชอาวุธปน และการขออนุญาตอื่นๆตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ
๑๗) งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือแจงความ
๑๘) งานรางแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงาน
๑๙) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๒๐) งานทะเบียนเอกสารลับ
๒๑) งานจัดการประชุมตาง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
๒๒) งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
๒๓) งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
๒๔) งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
๒๕) งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
๒๖) งานทําสํานวนเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตาง ๆ
๒๗) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
๒๘) งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร
๒๙) งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
๓๐) งานกําหนดขั้นตอนการปฏิบัตหิ รือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตาง ๆ ของ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เชน งานวันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธี
หรือรัฐพิธีตางๆ งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เปนตน
๓๑) งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๒) งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษตางๆ
๓๓) งานวางแผนกําลังพลของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๓๔) งานศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๕) งานดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
๓๖) งานจัดทําทะเบียนและทําเนียบขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๓๗) งานควบคุมและตรวจสอบยอดกําลังพลของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๓๘) งานจัดทําและตรวจสอบการเลื่อนบําเหน็จประจําปใหแกขา ราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง

๑๐๑

๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)
๔๕)
๔๖)
๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)
๕๔)
๕๕)
๕๖)
๕๗)
๕๘)
๕๙)
๖๐)
๖๑)

งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
งานรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําป
งานการขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศใหกับขาราชการตํารวจชัน้ สัญญาบัตร
งานการขอเลื่อนยศขาราชการตํารวจชั้นประทวน
งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัตขิ าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานจัดทําและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
งานดําเนินการหมายเหตุแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ในบัตรประวัติ ก.พ.๗ และ
แฟมประวัติของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อสกุล ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานรายงานเกีย่ วกับสถานภาพตางๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพยและหนี้สินของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
และ
พนักงานราชการ
งานจัดทําทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งานตรวจสอบและดําเนินการขอพระราชทานเหรียญตราตางๆ ใหแกขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
งานประสานงานเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
งานดําเนินการเกีย่ วกับบัตรประจําตัวขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
งานดําเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญตางๆ ใหกับขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ
งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการและการปลดตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของขาราชการตํารวจ และพนักงานราชการ
งานตรวจสอบรายชื่อผูที่รับราชการครบเกษียณอายุตามบําเหน็จบํานาญขาราชการ
งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
งานการรับสมัครตอเนื่องหรือไมรับสมัครตอเนื่องของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ

๑๐๒

๖๒) งานวิเคราะหเพื่อกําหนดจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
โครงสรางการแบงสวนราชการ โดยเสนอขอมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการ
พิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
๖๓) งานตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๖๔) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๕) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงทีก่ ลาวโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๖) งานรางหนังสือและคําสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑหรือลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๖๗) งานตรวจสอบการรายงานตนตองคดีของขาราชการตํารวจพนักงานราชการ และลูกจาง เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชาสั่งการ
๖๘) งานแจงวันลงโทษหรือวันพนจากหนาที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติ
๖๙) งานเก็บรักษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวกับวินัยของขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๐) งานรางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๑) งานรางแกไข ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง
๗๒) งานใหคําปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินยั แกหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
๗๓) งานเก็บรักษาเอกสารสํานวนการสอบสวนและขอมูลตาง ๆ ในงานคดีวนิ ัย
๗๔) งานคนสํานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวนิ ัย
๗๕) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๗๖) งานตรวจสอบเรื่องคดีวินัยที่เขาใหมประกอบเรื่องเดิมนําเสนอผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๗) งานศึกษาวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ ระเบียบวินัย
การลงโทษขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจาง
๗๘) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายประจํา และคาตอบแทน
๗๙) งานตรวจสอบ และจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๘๐) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินงบกลาง
๘๑) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินชวยเหลือตาง ๆ
๘๓) งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ

๑๐๓

๘๔)
๘๕)
๘๖)
๘๗)
๘๘)
๘๙)
๙๐)
๙๑)
๙๒)
๙๓)
๙๔)
๙๕)
๙๖)
๙๗)
๙๘)
๙๙)
๑๐๐)
๑๐๑)
๑๐๒)
๑๐๓)
๑๐๔)
๑๐๕)
๑๐๖)
๑๐๗)
๑๐๘)
๑๐๙)
๑๑๐)
๑๑๑)
๑๑๒)
๑๑๓)

งานตรวจสอบหลักเกณฑการขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานจัดทําเอกสารเกีย่ วกับการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
งานจายเงินและเอกสารควบคุมการจายเงิน
งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจายเงิน
งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
งานนําเงินสงคลัง
งานรับ-สงเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหวางธนาคาร ที่ทําการไปรษณีย และสถานที่
ราชการอื่น ๆ
งานบัญชีรับ-จายเงิน
งานควบคุมการจายเงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
งานบําเหน็จตกทอดขาราชการบํานาญที่เสียชีวิต
งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
งานการเก็บรักษาใบสําคัญเงินยืมตาง ๆ
งานทํารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสําคัญสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
งานลงทะเบียนการเบิกจายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแตละประเภท
งานลงทะเบียนการใชเงินยืมกรณีที่สงใบสําคัญการใชยืม
งานเบิกจายพัสดุ ครุภณ
ั ฑ และสิ่งของหลวง
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดทําบัญชีสิ่งของหลวง
งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
งานเบิกจายยานพาหนะ
งานจัดทําบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
งานควบคุมการใช ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
งานเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น
งานกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร นโยบายและแผน
งานวิเคราะหแผนปฏิบัตกิ ารดานการบริหารในแงความเหมาะสม ขอบกพรอง เพื่อหาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยูใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
งานศึกษาวิเคราะหความตองการในดานงบประมาณ
งานวางแผนและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

๑๐๔
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๑๒๕)

๑๒๖)

๑๒๗)

๑๒๘)
๑๒๙)
๑๓๐)
๑๓๑)

งานประสานงานกับงานยุทธศาสตรและแผนเพื่อจัดทําโครงการของบประมาณ
งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณรายรับประจําป
งานศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป
งานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปและประจํางวด
งานเรงรัดการใชจายงบประมาณ
งานติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ
งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจ และ
พนักงานราชการ
เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทําใหสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
งานจัดทําโครงการฝกอบรม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาองคการของโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแผนและวัตถุประสงคของสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดทําหลักสูตรและจัดการฝกอบรมเจาหนาทีใ่ นระดับตางๆ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจน เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการทํางาน
งานติดตอประสานงานดานการฝกอบรมกับวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
รวมกับงานการเงินและงบประมาณ ในการจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม เพื่อกําหนด
ความตองการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม
งานจัดหาและอํานวยการใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เกี่ยวกับการฝกอบรม
ตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดลอมในการฝกอบรมใหเหมาะสม เพื่อใหโครงการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม ทั้งในระหวางการฝกอบรมและภายหลังการฝกอบรม
เสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝกอบรมทีก่ ําลังดําเนินอยู และหาขอบกพรองเพื่อ
จัดทําโครงการฝกอบรมตอไปใหบังเกิดผลดียิ่งขึ้น
งานติดตอประสานงานเพื่อจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการศึกษาหรือ
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดขึ้น
งานติดตอประสานงานและพิจารณาจัดสงขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ เขารับการ
ศึกษา ฝกอบรมหรือดูงานในหนวยงานราชการและภาคเอกชน
งานจัดทําโครงการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับขาราชการและพนักงานราชการ
งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานของ
ขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ

๑๐๕

๑๓๒) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางๆ เพื่อขอรับทุนการ
ศึกษาตอของขาราชการตํารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๑๓๓) งานติดตอประสานงานและจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการตํารวจกับหนวยงาน
หรือองคการของตํารวจในตางประเทศ
๑๓๔) งานติดตอสอบถาม และใหคําแนะนําชี้แจง เกี่ยวกับกิจการของสํานักประกันคุณภาพการ
ศึกษา
๑๓๕) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของ
สาธารณชน ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓๖) งานตอนรับและบรรยายสรุปภารกิจของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาใหกับผูมาเยี่ยมชม
๑๓๗) งานเผยแพรกิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพวารสารและสื่อสารมวลชนอื่นๆ
๑๓๘) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกิจกรรมตางๆ
๑๓๙) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลงานดานประชาสัมพันธ
๑๔๐) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธ
๑๔๑) งานกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๔๒) งานประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการในการจัดฝกอบรม การศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกขาราชการตํารวจ นักเรียนนายรอย
ตํารวจ ผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ และหนวยงานอื่นๆ
๑๔๓) งานวางแผนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๔๔) งานติดตามประเมินผลการฝกอบรม และการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๑๔๕) งานวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๔๖) งานศึกษาและติดตามความกาวหนาทางดานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๑๔๗) งานรวบรวม จัดเก็บ จําแนกและวิเคราะหขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ศึกษาวิชาการตํารวจและแขนงวิชาที่เกี่ยวของรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบตองานตํารวจ
๑๔๘) งานวางแผนการพัฒนาระบบเครือขายและการสื่อสารรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๔๙) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบเครือขาย รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๐) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง บํารุงรักษาเครือขายรวมทั้งอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ
๑๕๑) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานระบบเครือขายและการ
สื่อสาร

๑๐๖

๑๕๒) งานดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนา โฮมเพจ เว็บไซด ของสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
๑๕๓) งานติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๔) งานวางแผนการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๕) งานตรวจสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตา งๆ ที่เกี่ยวของ
๑๕๖) งานตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆที่เกีย่ วของ
๑๕๗) งานตรวจสอบ ควบคุม เครื่องมืออุปกรณดานการรักษาความปลอดภัยระบบและขอมูล
๑๕๘) งานประสานงานกับหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในดานการซอมบํารุงอุปกรณและ
อะไหลที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๙) งานใหคําแนะนําเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๐) งานรวบรวมสื่อความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือความรู
ตางๆ เพื่อใหบริการอยางเปนระบบ
๑๖๑) งานประสานงานกับหนวยงาน บุคคล ผูบังคับบัญชา ในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๒) งานวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๖๓) งานพัฒนาโปรแกรมและคําสั่งระบบงานใหสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจตางๆ เพื่อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน การศึกษา และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตํารวจดานอื่นๆ
๑๖๔) งานจัดทําเอกสารรายงาน คูมือประกอบโปรแกรมที่จัดทําขึ้น
๑๖๕) งานรวบรวมและจัดเก็บโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมและสารบบงาน
๑๖๖) งานวางแผนและกําหนดมาตรฐานดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศในเชิงรุกใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสถานการณ
๑๖๗) งานกําหนดวิธีการเผยแพร และใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่สามารถเปดเผยได
และเปนประโยชนตอการศึกษา และการปฏิบัติงานตํารวจ
๑๖๘) งานประมวลผลขอมูลสารสนเทศในดานการบริหาร การปฏิบัติและการศึกษา
๑๖๙) งานวิเคราะหวิจัยและทํารายงานที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการบริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษา
๑๗๐) งานจัดทําสถิติตางๆที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในดานการบริหาร การปฏิบัติงานและการศึกษา
๑๗๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๐๗

(ญ) สํานักเลขานุการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการ งานกิจการพิเศษ งานเลขานุการ งาน
ประชาสัมพันธ และงานศิษยเกาสัมพันธ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยปฏิบัติหนาทีด่ ังนี้
๑) งานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักเลขานุการ
๒) งานรับเรื่องจากหนวยงานตางๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓) งานแยกเรื่องเพื่อสงใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตามสายงาน
๔) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทําในนามโรงเรียนนายรอยตํารวจและผูบังคับบัญชาชั้นสูง
๕) งานบันทึกรายงานที่มาถึงโรงเรียนนายรอยตํารวจและงานที่มีไปถึงหนวยงานตางๆ ลงในบัตร
สารบรรณตามระเบียบ
๖) งานสงหนังสือและเอกสารของโรงเรียนนายรอยตํารวจและหนวยงานตางๆ
ที่มีไปถึง
หนวยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๗) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑที่มาถึงขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
รวมทั้งการแจกจายใหกับผูรับ
๘) งานจัดทําสถิติเอกสารงานเขา-ออก ประจําเดือนและประจําป
๙) งานสารบรรณอื่นๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ ที่มิไดอยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงานใด
โดยเฉพาะ
๑๐) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แจงความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการจายแจกใหหนวยงานตางๆ ใชยึดถือในการปฏิบัติ
๑๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับเวรราชองครักษ เวรราชพิธี เวรรัฐพิธี และการจัดหนาที่เวรตางๆ
๑๒) งานดําเนินการเกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ ทีเ่ ปนงานสวนกลาง
๑๓) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจาง
๑๔) งานทะเบียนเอกสารลับ
๑๕) งานจัดการประชุมตางๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ รวมทั้งการจัดเตรียมวาระการประชุมและ
จดรายงานการประชุม
๑๖) งานติดตอประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหนวย
๑๗) งานรวบรวมและแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
๑๘) งานจัดทําหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานธุรการของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๙) งานทําสําเนาเอกสารเพื่อแจกจายหนวยงานตางๆ
๒๐) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารใหเปนระบบมีระเบียบและคนหาไดงาย
๒๑) งานดําเนินการเกีย่ วกับการยืมและการโอนเอกสาร

๑๐๘

๒๒) งานควบคุมการใชเครื่องถายเอกสาร
๒๓) งานกําหนดขัน้ ตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกีย่ วกับงานกิจการพิเศษตางๆ เชน งาน
วันตํารวจ งานกีฬา งานรวมกิจกรรมในงานราชพิธีและรัฐพิธีตางๆ งานพระราชทานกระบี่และ
ปริญญา เปนตน
๒๔) งานดําเนินการและประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจการพิเศษ
๒๕) งานควบคุมการปฏิบัติในกิจการพิเศษ
๒๖) งานการเปนเลขานุการของผูบังคับบัญชา
๒๗) งานตรวจทานหนังสือกอนนําเสนอผูบังคับบัญชา
๒๘) งานแจงหนวยงานตางๆ ที่เปนเจาของเรื่องหลังจากที่ผูบังคับบัญชาลงนามแลว
๒๙) งานจัดการเกี่ยวกับงานในหนาที่ตางๆ ตามความตองการของผูบังคับบัญชา
๓๐) งานติดตอสอบถามและใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนายรอยตํารวจ และ
กิจกรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๑) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆเพื่อใหไดมาซึ่งความสนับสนุนรวมมือของสาธารณชน
ตอนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนํา ตลอดจนคําสั่งตางๆของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๓๒) งานประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มตี อนโยบาย โครงการ แผนงานและการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๓) งานตอนรับและบรรยายสรุปกิจการของโรงเรียนนายรอยตํารวจใหกับผูมาเยี่ยมชม
๓๔) งานเผยแพรกิจกรรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร และ
สื่อสารมวลชนอื่นๆ
๓๕) จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรกจิ กรรมของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๖) งานจัดทําวารสารอื่นๆ ของโรงเรียนนายรอยตํารวจเพื่อเผยแพรความรูและความเขาใจอันดี
๓๗) งานแนะแนวการศึกษาตอแกนกั เรียนตามโรงเรียนตางๆ เพื่อการศึกษาตอในโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๓๘) งานจัดทําโครงการวิเคราะหประเมินผลดานประชาสัมพันธของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓๙) งานจัดหาและจัดทําวัสดุอุปกรณที่ใชในงานประชาสัมพันธของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔๐) งานจัดทําเอกสาร เทปโทรทัศน สไลด สไลดมัลติวิชั่น และภาพยนตรเกี่ยวกับกิจกรรมของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อการเผยแพรหรือตอนรับผูเยี่ยมชม
๔๑) งานรวบรวมขาวสารจากสื่อสารมวลชนทุกประเภท
เพื่อสรุปวิเคราะหและเผยแพรภายใน
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔๒) งานตรวจขาวจากหนังสือพิมพ วารสาร และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนนายรอย
ตํารวจและขาราชการตํารวจเสนอตอผูบังคับบัญชา

๑๐๙

๔๓) งานแถลงขอเท็จจริงตอสื่อมวลชนเพื่อใหเกิดความถูกตองเปนธรรม
๔๔) งานรวบรวมขาวสารและประมวลขอเท็จจริงที่สื่อมวลชนกลาวถึงโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อ
นําเสนอผูบังคับบัญชา
๔๕) งานรวบรวมสถิติผลงานและขาวสารของโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อเสนอผูแถลงขาวของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๖) งานติดตอประสานงานกับสื่อสารมวลชนทุกประเภท เพื่อจัดทําขาวในกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔๗) งานอํานวยความสะดวกและประสานความรวมมือกับสื่อมวลชน
๔๘) งานศิษยเกาสัมพันธ
๔๙) งานติดตอประสานงานกับศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาใหเกิดความรัก ความสามัคคี สามารถประสานงานและ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕๐) งานจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารการประชุม และจัดทําหนังสือเชิญประชุมไปยัง
หนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในเรื่องที่เกีย่ วกับงานศิษยเกาสัมพันธ
๕๑) งานจดบันทึกการประชุม จัดทํารายงานการประชุม และดําเนินการสรุปผลรายงานการประชุม
ไปยังหนวยงานตางๆ บุคคล ผูบังคับบัญชา ในเรื่องที่เกีย่ วกับงานศิษยเกาสัมพันธ ตลอดจน
ติดตามผลการดําเนินงาน
๕๒) งานดําเนินการจัดงานคืนสูเหยาโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕๓) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(ฎ) สํานักสภาการศึกษาและสงเสริมกิจการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานสภาการศึกษา และงานสงเสริมกิจการโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา
โดยปฏิบัติหนาที่ดังนี้
๑) งานธุรการ งานทะเบียนพล งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักสภาการศึกษาและสงเสริมกิจการ
๒) งานติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามมติสภาการศึกษา
๓) งานรวบรวมเรื่องตางๆ ที่จะเสนอเขาที่ประชุมสภาการศึกษา
๔) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดวาระการประชุมสภาการศึกษา
๕) งานขอรับความเห็นชอบกําหนดวันประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมสภาการศึกษา
๖) งานจัดเตรียมเอกสารตางๆ ประกอบการประชุมสภาการศึกษา
๗) งานบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมสภาการศึกษา

๑๑๐

๘) งานติดตามและตรวจสอบ ผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการสงเสริมกิจการโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๙) งานรวบรวมเรื่องตางๆ ที่จะเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๑๐) งานดําเนินการเกีย่ วกับการจัดวาระการประชุม คณะกรรมการสงเสริมกิจการโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๑๑) งานขอรับความเห็นชอบกําหนดวันประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๒) งานจัดเตรียมเอกสารตางๆ ประกอบการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ
๑๓) งานบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔) งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๑๑

ภาคผนวก
แผนภูมิโครงสรางของสวนราชการโรงเรียนนายรอยตํารวจ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
สภาการศึกษา
ผูบัญชาการ
คณะกรรมการบริหาร
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ

สํานักประกันคณภาพการศึ
สานกประกนคุ
ณภาพการศกษา
กษา

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
คณะกรรมการสงเสรมและพฒนางานวจย

สํานักเลขานุการ

สภาคณาจารย

สํานักสภาการศึกษาและสงเสริมกิจการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

ฝายบริหาร
กองบังคับการอํานวยการ

ฝายปกครองและการฝก
กองบังคับการปกครอง

ศูนยฝกตํารวจ

ฝายวิชาการ
คณะตํารวจศาสตร

คณะนิติวิทยาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

ศูนยบริการทางการศึกษา

ฝายสรรหาและคัดเลือก
ฝายบริหารงานบุคุ คล
ฝายคลัง

ฝายอํานวยการ

ฝายอํานวยการ

สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

ฝายบริหารและธุรการ

ฝายปกครอง1

กลุมงานคณาจารย

กลุมงานคณาจารย

กลุมงานคณาจารย

ฝายแผนและงบประมาณ
ฝายนิติการ
ฝายยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่
ฝายพิพิธภัณฑ
ฝายโภชนาการ
ฝายแพทย

ฝายปกครอง2

กลุมงานการฝก
แบบตํารวจ

ฝายสนับสนุน
การเรียนการสอน

ฝายปกครอง3
ฝายกิจกรรมนักเรียน

กลุมงานยุทธวิธตี ํารวจ
กลุมงานพลศึกษาและ
ตอสูป องกันตัว

กลุมงานนักนิติวทิ ยาศาสตร

ฝายพัฒนาการศึกษา
ฝายบริหารงานวิจัย
ฝายวิเทศสัมพันธ
หนวยงานทีม่ ฐี านะต่าํ กวากองบังคับการ

