
ประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศนูย์  หรือส่วนราชการทีเ่รียกชือ่อยา่งอื่น 

ในโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  
ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แบ่งส่วนราชการ
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  นั้น 

เนื่องจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตส าหรับนักเรียนนายร้อยต ารวจ  
และผู้ที่ เคยส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ   
และก าหนดให้มีหน่วยงานใหม่ขึ้นรับผิดชอบ  จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ  
ส่วนราชการเสียใหม่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  (๒)  และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ครั้งที่  ๕  
ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๑  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ  
เป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  ๑๕๙) - ๑๘๘)  ใน  (๒)  ส านักงานคณบดี  ของ  (ง)  คณะต ารวจศาสตร์  

ในโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยต ารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความตอ่ไปนี้เปน็  (จ/๑)  ใน  (๓)  ฝ่ายวิชาการ  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“(จ/๑) คณะนิติศาสตร์  แบ่งเป็นดังต่อไปนี้ 
  ๑) กลุ่มงานคณาจารย์ 
  ๒) ส านักงานคณบดี” 
ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็น  (จ/๑)  ในโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ

โรงเรียนนายร้อยต ารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  
สถาบัน  ศูนย ์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๒



“(จ/๑)  คณะนิติศาสตร์  ประกอบด้วย 
(๑) กลุ่มงานคณาจารย์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนด้านวิชาการต่าง  ๆ  

การจัดท าบทเรียน  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  ต ารา  งานวิจัย  บทความทางวิชาการ  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ  จัดท าข้อสอบ  ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของข้อสอบ   
การสัมมนาทางวิชาการรวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ   
และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑) งานการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้ 

 ๒) งานสอนด้านวิชาการต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
 ๓) งานแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 
 ๔) งานติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเพ่ือเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ   
 ๕) งานสรรหาครู  อาจารย์ผู้สอน  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงในเชิง

วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามกระบวนวิชามาเป็นอาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ  และวิทยากร 
 ๖) งานจัดท าบทเรียน  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  ต ารา  งานวิจัย  

บทความทางวิชาการ  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ   
 ๗) งานจัดท าข้อสอบ  ควบคุมคุณภาพ  และมาตรฐานของข้อสอบ  เพ่ือวัดผลและประเมินผล

การเรียนการสอน 
 ๘) งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๙) งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของโรงเรียน

นายร้อยต ารวจ 
 ๑๐) งานแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
 ๑๑) งานสัมมนาวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  อันจะท าให้สมรรถภาพและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
 ๑๒) งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูตร   

เพ่ือผลิตนักเรียนนายร้อยต ารวจและผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ
ออกไปเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีอุดมคติ  อุดมการณ์  และมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 ๑๓) งานอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนนายร้อยต ารวจ  กรรมการกิจการนักเรียน  นายร้อยต ารวจ  
และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักเรียนนายร้อยต ารวจ 

 ๑๔) งานให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑๕) งานทะนุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 ๑๖) งานบริหารต่าง ๆ  เช่น  เป็นคณะกรรมการประจ าคณะ  เป็นคณะท างานชุดต่าง ๆ  
ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  รวมทั้งการติดต่อประสานงาน  ในทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ๑๗) งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
(๒) ส านักงานคณบดี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานทะเบียนพล   

งานการเงิน  งานพัสดุ  งานแผนและงบประมาณ  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานสนับสนุนงานวิจัย
และวิชาการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑) งานธุรการ 
 ๒) งานทะเบียนพล 
 ๓) งานการเงิน 
 ๔) งานพัสดุ 
 ๕) งานแผนและงบประมาณ 
 ๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗) งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 
 ๘) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๙) งานรับเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ  และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงคณะนิติศาสตร์ 
 ๑๐) งานแยกเรื่องเพ่ือส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ  ด าเนินการตามสายงาน 
 ๑๑) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ท าในนามคณะนิติศาสตร์และผู้บังคับบัญชา 
 ๑๒) งานบันทึกรายงานที่มาถึงคณะนิติศาสตร์   และงานที่ส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ   

ลงในบัตรสารบรรณตามระเบียบ 
 ๑๓) งานส่งหนังสือและเอกสารของคณะนิติศาสตร์ไปถึงหน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอก 
 ๑๔) งานรับจดหมาย  เอกสาร  และพัสดุภัณฑ์ที่มาถึงข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ  

และลูกจ้างรวมทั้งการแจกจ่ายให้กับผู้รับ 
 ๑๕) งานจัดท าสถิติเอกสารงานเข้า - ออก  ประจ าเดือนและประจ าปี 
 ๑๖) งานรวบรวมกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  แจ้งความ  และราชกิจจานุเบกษา  

ตลอดจนการแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน  คณะนิติศาสตร์  ใช้ยึดถือในการปฏิบัติ 
 ๑๗) งานด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหน้าที่เวรต่าง ๆ   
 ๑๘) งานด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ  ภายในคณะนิติศาสตร์  ขออนุญาต

ท าลายเอกสาร  ขออนุญาตมีหรือใช้อาวุธปืน  และการขออนุญาตอื่น ๆ  ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับ 

 ๑๙) งานด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือแจ้งความ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 ๒๐) งานร่างแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๒๑) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาท างานของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ 

และลูกจ้าง 
 ๒๒) งานทะเบียนเอกสารลับ 
 ๒๓) งานจัดการประชุมต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม 
 ๒๔) งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหน่วย 
 ๒๕) งานรวบรวมและแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม 
 ๒๖) งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง 
 ๒๗) งานจัดท าหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรการ 
 ๒๘) งานท าส านวนเอกสารเพื่อแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ   
 ๒๙) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารให้เป็นระบบมีระเบียบและค้นหาได้ง่าย 
 ๓๐) งานด าเนินการเกี่ยวกับการยืมและการโอนเอกสาร 
 ๓๑) งานควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
 ๓๒) งานก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษต่าง ๆ  

ของคณะนิติศาสตร์  เช่น  งานวันต ารวจ  งานกีฬา  งานร่วมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ   
งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร  เป็นต้น 

 ๓๓) งานด าเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานที่เกีย่วข้องกับงานกจิการ
พิเศษต่าง ๆ   

 ๓๔) งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษต่าง ๆ   
 ๓๕) งานวางแผนก าลังพลของคณะนิติศาสตร์ 
 ๓๖) งานศึกษาวิเคราะหแ์ละประเมินผลการปฏิบัตงิานของขา้ราชการต ารวจและพนกังานราชการ 
 ๓๗) งานด าเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ 
 ๓๘) งานจัดท าทะเบียนและท าเนียบข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๓๙) งานควบคุมและตรวจสอบยอดก าลังพลของคณะนิติศาสตร์ 
 ๔๐) งานจัดท าและตรวจสอบการเลื่อนบ าเหน็จประจ าปีให้แก่ข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ

และลูกจ้าง 
 ๔๑) งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษอื่น ๆ   
 ๔๒) งานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาขอบ าเหน็จความชอบประจ าปี   
 ๔๓) งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศให้กับข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
 ๔๔) งานขอเลื่อนยศข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
 ๔๕) งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัติข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ

และลูกจ้าง 
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 ๔๖) งานจัดท าและเก็บรักษาบัตรประวัติ  ก.พ.๗  และแฟ้มประวัติข้าราชการต ารวจ  
พนักงานราชการและลูกจ้าง 

 ๔๗) งานด าเนินการหมายเหตุและแก้ไขเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ   ในบัตรประวัติ  
ก.พ.๗  และแฟ้มประวัติข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 

 ๔๘) งานรายงานเพ่ิมเติมคุณวุฒิของข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ 
 ๔๙) งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ  และชื่อสกุล  ของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ

และลูกจ้าง 
 ๕๐) งานรายงานเกี่ยวกับสถานภาพต่าง ๆ  ของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ  

และลูกจ้าง 
 ๕๑) งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพย์และหนี้สินของข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ๕๒) งานตรวจสอบและด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ราชการต ารวจ  

และพนักงานราชการ 
 ๕๓) งานจัดท าทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๕๔) งานตรวจสอบและด าเนินการขอพระราชทานเหรียญตราต่าง ๆ   ให้แก่ข้าราชการต ารวจ  

และพนักงานราชการ 
 ๕๕) งานประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ 
 ๕๖) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน 
 ๕๗) งานด าเนินการเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวข้าราชการต ารวจ  และพนักงานราชการ 
 ๕๘) งานด าเนินการเกีย่วกับขอบตัรเหรียญตา่ง ๆ   ให้กับข้าราชการต ารวจ  และพนักงานราชการ 
 ๕๙) งานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการและการปลดตามกฎหมายว่าด้วย 

การรับราชการทหารของข้าราชการต ารวจ  และพนักงานราชการ 
 ๖๐) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของข้าราชการต ารวจ  และพนักงานราชการ 
 ๖๑) งานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับราชการครบเกษียณอายุตามบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 ๖๒) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบ าเหน็จบ านาญให้กับข้าราชการต ารวจ  

พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๖๓) งานการรับสมัครต่อเนื่องหรือไม่รับสมัครต่อเนื่องของข้าราชการต ารวจ  และ

พนักงานราชการ 
 ๖๔) งานวิเคราะห์เพ่ือก าหนดจ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  โดยเสนอข้อมูล  หลักการ  ความเห็น  และแนวทางในการพิจารณา 
ตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
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 ๖๕) งานตรวจส านวนการสอบสวนทางวนิัยของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๖๖) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 ๖๗) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่กล่าวโทษข้าราชการต ารวจ  

พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๖๘) งานร่างหนังสือและค าสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑ์หรือลงโทษข้าราชการต ารวจ  

พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๖๙) งานตรวจสอบการรายงานตนต้องคดีของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการและลูกจ้าง  

เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 ๗๐) งานแจ้งวันลงโทษหรือวันพ้นจากหน้าที่ราชการเพ่ือหมายเหตุในสมุดประวัติหรือ

แฟ้มประวัติ 
 ๗๑) งานเก็บรักษากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งที่ เกี่ยวกับวินัย   

ของข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๗๒) งานร่างระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการต ารวจ  

พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๗๓) งานร่างแก้ไข  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการต ารวจ  

พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๗๔) งานให้ค าปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินัยแก่หน่วยงานต่าง  ๆ   

ในสังกัดคณะนิติศาสตร์ 
 ๗๕) งานเก็บรักษาเอกสารส านวนการสอบสวนและข้อมูลต่าง ๆ  ในงานคดีวินัย 
 ๗๖) งานค้นส านวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวินัย 
 ๗๗) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการ

และลูกจ้าง 
 ๗๘) งานตรวจสอบเรือ่งคดวีินยัที่เขา้ใหม่ประกอบเรือ่งเดมิน าเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ 
 ๗๙) งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง  ความประพฤติ  

ระเบียบวินัย  การลงโทษข้าราชการต ารวจ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
 ๘๐) งานตรวจสอบและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า  และค่าตอบแทน 
 ๘๑) งานตรวจสอบและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าวัสดุ   ครุภัณฑ์  ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง 
 ๘๒) งานตรวจสอบและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบกลาง 
 ๘๓) งานตรวจสอบและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
 ๘๔) งานตรวจสอบและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ  และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ   
 ๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
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 ๘๖) งานตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล 
 ๘๗) งานจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเบกิจ่ายบ าเหน็จบ านาญ  เงินทดแทน  และเงินสินบนรางวัล 
 ๘๘) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 
 ๘๙) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน 
 ๙๐) งานจ่ายเงินและเอกสารควบคุมการจ่ายเงิน 
 ๙๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจ่ายเงิน 
 ๙๒) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 
 ๙๓) งานน าเงินส่งคลัง 
 ๙๔) งานรับ - ส่งเงิน  ธนาณัติ  เช็ค  และตั๋วแลกเงนิ  ระหว่างธนาคาร  ที่ท าการไปรษณยี์  

และสถานที่ราชการอื่น ๆ   
 ๙๕) งานบัญชีรับ - จ่ายเงิน 
 ๙๖) งานควบคุมการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล 
 ๙๗) งานบ าเหน็จตกทอดข้าราชการบ านาญที่เสียชีวิต 
 ๙๘) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด 
 ๙๙) งานการเก็บรักษาใบส าคัญเงินยืมต่าง ๆ   
 ๑๐๐) งานท ารายงานงบเดือน  และรวบรวมใบส าคัญส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐๑) งานลงทะเบียนการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  โดยแยกลักษณะของแต่ละประเภท 
 ๑๐๒) งานลงทะเบียนการใช้เงินยืมกรณีที่ส่งใบส าคัญการใช้ยืม 
 ๑๐๓) งานเบิกจ่าย  พัสดุ  ครุภัณฑ์  และสิ่งของหลวง 
 ๑๐๔) งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑๐๕) งานจัดท าบัญชีสิ่งของหลวง 
 ๑๐๖) งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง 
 ๑๐๗) งานเบิกจ่ายยานพาหนะ 
 ๑๐๘) งานจัดท าบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ 
 ๑๐๙) งานควบคุมการใช้  ดูแลรักษา  และเก็บรักษายานพาหนะ 
 ๑๑๐) งานเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  และน้ ามันหล่อลื่น 
 ๑๑๑) งานก าหนดยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ 
 ๑๑๒) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์  นโยบายและแผน 
 ๑๑๓) งานวิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านการบริหารในแง่ความเหมาะสม  ข้อบกพร่อง   

เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
 ๑๑๔) งานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในด้านงบประมาณ 
 ๑๑๕) งานวางแผนและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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 ๑๑๖) งานประสานงานกับงานยุทธศาสตร์และแผนเพ่ือจัดท าโครงการของบประมาณ 
 ๑๑๗) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับ

งบประมาณ 
 ๑๑๘) งานจัดท างบประมาณรายรับประจ าปี 
 ๑๑๙) งานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 ๑๒๐) งานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและประจ างวด 
 ๑๒๑) งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๑๒๒) งานติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๑๒๓) งานศึกษาวิจัย  เสนอแนะ  แนวนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจ  

และพนักงานราชการ  เพ่ือเพ่ิมพูนวิชาการอันจะท าให้สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
 ๑๒๔) งานจัดท าโครงการฝึกอบรม  ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาองค์การของโรงเรียน

นายร้อยต ารวจ 
 ๑๒๕) งานด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  ตามแผนและวัตถุประสงค์ของ 

คณะนิติศาสตร์  ซึ่งรวมถึงการจัดท าหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานตลอดจน  เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญในการท างาน 

 ๑๒๖) งานติดต่อประสานงานด้านการฝึกอบรมกับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๑๒๗) ร่วมกับงานการเงินและงบประมาณ  ในการจัดท าแผนและโครงการฝึกอบรม   

เพ่ือก าหนดความต้องการงบประมาณ  การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสม 

 ๑๒๘) งานจัดหาและอ านวยการให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ  เกี่ยวกับ 
การฝึกอบรมตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้เหมาะสม  เพ่ือให้โครงการฝึกอบรม
ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

 ๑๒๙) งานติดตามประเมินผลการฝึกอบรม  ทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและภายหลัง 
การฝึกอบรมเสร็จสิ้น  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงโครงการฝึกอบรมที่ก าลังด าเนินอยู่   และหาข้อบกพร่อง 
เพื่อจัดท าโครงการฝึกอบรมต่อไปให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น 

 ๑๓๐) งานติดต่อประสานงานเพ่ือจัดส่งข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ  เข้ารับการศึกษา
หรือการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดขึ้น 

 ๑๓๑) งานติดต่อประสานงานและพิจารณาจัดส่งข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ  
เข้ารับการศึกษา  ฝึกอบรมหรือดูงานในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

 ๑๓๒) งานจัดท าโครงการในการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิให้กับข้าราชการต ารวจ  
และพนักงานราชการ 
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 ๑๓๓) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา  การฝึกอบรมและการดูงาน
ของข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ 

 ๑๓๔) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือขอรับ
ทุนการศึกษาต่อของข้าราชการต ารวจและพนักงานราชการ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ๑๓๕) งานติดต่อประสานงานและจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการต ารวจ  
กับหน่วยงานหรือองค์การของต ารวจในต่างประเทศ 

 ๑๓๖) งานติดต่อสอบถาม  และให้ค าแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของคณะนิติศาสตร์ 
 ๑๓๗) งานเสนอแนะ  ริเริ่ม  และปฏิบัติการใด ๆ   เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนบัสนนุรว่มมือของ

สาธารณชน  ต่อนโยบาย  โครงการ  แผนงาน  และประกาศแนะน า  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ   
ของคณะนิติศาสตร์ 

 ๑๓๘) งานต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของคณะนิติศาสตร์ให้กับผู้มาเยี่ยมชม 
 ๑๓๙) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสารและสื่อสารมวลชนอื่น ๆ   
 ๑๔๐) งานจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ   
 ๑๔๑) งานจัดท าโครงการวิเคราะห์ประเมินผลงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 ๑๔๒) งานจัดหาและจัดท าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
 ๑๔๓) งานจัดท าเอกสาร  เทป  โทรทัศน์  สไลด์  สไลด์มัลติวิชั่น  และภาพยนตร์เกี่ยวกับ

กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์  เพื่อเผยแพร่หรือต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม 
 ๑๔๔) งานให้บริการข้อมูล  ตอบค าถามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดคณะนิติศาสตร์ 
 ๑๔๕) งานให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการด าเนินงานของส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ๑๔๖) งานจัดเตรียมความพร้อมและข้อมูลต่าง ๆ  ในการตรวจสอบและการประเมิน

คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 ๑๔๗) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง 
 ๑๔๘) งานรวบรวมและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอ   

ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา 
 ๑๔๙) งานการปรับปรุงดัชนีชี้วัดและข้อเสนอแนะ 
 ๑๕๐) งานสนับสนุนคณาจารย์ประจ าคณะ  ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชา 

ที่เปิดสอน  ในแง่ของประสิทธิภาพของการเรียน  การสอน  บทเรียน  เอกสารประกอบการสอน   
เอกสารค าสอน  ต ารา  บทความทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ   

 ๑๕๑) งานจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษา  ล่วงหน้า 
 ๑๕๒) งานตรวจข้อสอบ  พร้อมส่งผลไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ๑๕๓) งานส่งเสริมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความช านาญ   
และสมรรถภาพ  ของนักเรียนนายร้อยต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ทุกหลักสูตร 

 ๑๕๔) งานรวบรวมความรู้ และวิทยาการในสาขาวิชาที่ รับผิดชอบและเกี่ยวข้ อง   
เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้อนัเป็นศูนย์รวมของการคนควา  และอ้างอิง 

 ๑๕๕) งานสนับสนุนคณาจารยประจ าคณะเพ่ือการวิเคราะหวิจัยในสาขาวิชา  ที่เปดสอน 
ในคณะนิติศาสตร์ 

 ๑๕๖) งานสนับสนุนคณาจารย์ประจ าคณะเพ่ือการวิเคราะห์วิจัยสถาบัน 
 ๑๕๗) งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  บุคคล  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย

และวิชาการ  ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์   
 ๑๕๘) งานด าเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 
 ๑๕๙) งานอื่น ๆ  ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกภาคผนวกแผนภูมิโครงสร้างของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

ตามท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์   
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แก้ไขโดยประกาศโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และใช้ภาคผนวกแผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 

ศาสตราจารยศ์ุภชัย  ยาวะประภาษ 
นายกสภาการศกึษาโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 
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ฝ่ายวชิาการ 

 

ฝ่ายสรรหาและคดัเลือก 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ฝ่ายคลงั 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายนิติการ 

ฝ่ายยาพาหนะ อาคาร และ

สถานที่ 

ฝ่ายพิพิธภณัฑ ์

ฝ่ายโภชนาการ 

ฝ่ายแพทย ์

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายอาํนวยการ 

ฝ่ายปกครอง 1 

ฝ่ายปกครอง 2 

ฝ่ายปกครอง 3 

ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน 

ฝ่ายอาํนวยการ 

กลุ่มงานการฝึกแบบ

ตาํรวจ 

กลุ่มงานยทุธวธิีตาํรวจ 

กลุ่มงานพลศึกษาและ

ต่อสู้ป้องกนัตวั 

 

สาํนกังานคณบดี 

กลุ่มงานคณาจารย ์

สาํนกังานคณบดี 

กลุ่มงานคณาจารย ์

กลุ่มงานนกันิติวิทยาศาสตร์ 

สาํนกังานคณบดี 

กลุ่มงานคณาจารย ์

ฝ่ายบริหารและธุรการ 

ฝ่ายสนบัสนุนการเรียน

การสอน 

ฝ่ายพฒันาการศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานวจิยั 

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ ์

 

ฝ่ายปกครองและการฝึก 

หน่วยงานที่มีฐานะตํ่ากวา่กองบงัคบัการ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

สภาการศึกษา 

ผูบ้ญัชาการ สถาบนัป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

และการรักษาความปลอดภยั 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกลัน่กรองวชิาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันางานวจิยั 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบริการ 

สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

สาํนกัเลขานุการ 

สาํนกัสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการ 

กองบงัคบัการอาํนวยการ กองบงัคบัการปกครอง ศูนยฝ์ึกตาํรวจ คณะตาํรวจศาสตร์ คณะนิติวทิยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ศูนยบ์ริการทางการศึกษา 

สภาคณาจารย ์

คณะสังคมศาสตร์ 

สาํนกังานคณบดี 

กลุ่มงานคณาจารย ์


