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ประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  
หรือส่วนราชการ  ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แบ่งส่วนราชการ 
และกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  นั้น 

เนื่องจากปัจจุบันปรากฏว่าการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกบุคคล 
ท่ามือเปล่า  บุคคลท่าอาวุธ  และการฝึกทางยุทธวิธีอื่น ๆ  ที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตํารวจ
ยังมีความไม่ชัดเจน  เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีความชัดเจน  
ถูกต้อง  และเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตํารวจเสียใหม่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  (๒)  และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  คร้ังที่  ๑  
ประจําปี  ๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘  ให้แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการ 
เป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  ๒/๑)  ใน  (๑)  ฝ่ายปกครอง  ๑  ของ  (ข)  กองบังคับ 

การปกครอง  ในโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตํารวจท้ายประกาศโรงเรียน
นายร้อยตํารวจ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“๒/๑  วางแผนและเตรียมการการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า  บุคคลท่าอาวุธ  การใช้ดาบปลายปืน
และการใช้กระบ่ี  แก่นักเรียนนายร้อยตํารวจหรือตามที่ได้รับมอบหมาย” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  ๒/๑)  ใน  (๒)  ฝ่ายปกครอง  ๒  ของ  (ข)  กองบังคับ 
การปกครอง  ในโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตํารวจท้ายประกาศโรงเรียน
นายร้อยตํารวจ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
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“๒/๑)  วางแผนและเตรียมการการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า  บุคคลท่าอาวุธ  การใช้ดาบปลายปืน
และการใช้กระบ่ี  แก่นักเรียนอบรมหลักสูตรต่างๆ  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  ของ  (ข)  กองบังคับการปกครอง   
ในโครงสร้าง  อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตํารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียน 
นายร้อยตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียนงานพัฒนา
บุคลิกภาพ   งานจิตวิทยาและภาวะผู้นํา   งานนันทนาการ   รวมทั้งงานอื่น  ๆ   ที่ ได้ รับมอบหมาย 
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ๒) งานฝึกอบรมแบบธรรมเนียมตํารวจ 
 ๓) งานฝึกอบรมระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 
 ๔) งานส่งเสริมให้นักเรียนจัดตั้งและบริหารงานสภาและสโมสรนักเรียน 
 ๕) งานวางแผน   ควบคุม   กํากับดูแล   ติดตาม   และประเมินผลด้านกิจการสภา 

และสโมสรนักเรียน 
 ๖) งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจการสภาและสโมสรนักเรียน 
 ๗) งานให้ความรู้ให้คําปรึกษาด้านกิจกรรมนักเรียน  
 ๘) งานประสานด้านกิจกรรมนักเรียนกับส่วนที่เก่ียวข้อง 
 ๙) งานวางแผน  ควบคุมกํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลด้านกิจกรรมนักเรียน 
 ๑๐) งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
 ๑๑) งานวางแผน  และเตรียมการในการฝึกหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตํารวจฝึกรับใช้

ประชาชนในชนบท  และหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตํารวจสัมผัสปัญหาชุมชน 
 ๑๒) งานวางแผน  และเตรียมการในการฝึกหัดพิมพ์ดีด 
 ๑๓) งานติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการฝึกหัดพิมพ์ดีด 
 ๑๔) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝึกหัดพิมพด์ีด 
 ๑๕) งานจัดเตรียมพิมพ์ดีดและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการฝึกหัดพิมพ์ดีด 
 ๑๖) งานฝึก  กํากับดูแล  และติดตามผลการฝึกหัดพิมพ์ดีด 
 ๑๗) งานดําเนินการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด 
 ๑๘) งานสรุปและรายงานผลการฝึกหัดพิมพ์ดีด  ปัญหา  และอุปสรรค  ตลอดจนข้อเสนอแนะ  

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๙) งานจัดการชมรมนักเรียนด้านการพัฒนาคุณธรรม 
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 ๒๐) งานประสานงานเพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
 ๒๑) งานสอบสวนปัญหาและข้อขัดข้องในการพัฒนาคุณธรรม 
 ๒๒) งานติดตามประเมินผลการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม 
 ๒๓) งานจัดการฝึกอบรม  ฝึกปฏิบัติ  แก่นักเรียนด้านอุดมการณ์ 
 ๒๔) งานประสานงานเพื่อพัฒนานักเรียนด้านอุดมการณ์ 
 ๒๕) งานสอบสวนปัญหาและข้อขัดข้องในการพัฒนาอุดมการณ์ 
 ๒๖) งานประเมินผลการพัฒนานักเรียนด้านอุดมการณ์ 
 ๒๗) งานสร้างอุดมการณ์ในอาชีพอันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต  ความตั้งใจในการพัฒนาอาชีพ 
 ๒๘) วางแผน  รวบรวมเอกสารตําราและจัดเตรียมอุปกรณ์  เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติ 

ตามหลักจิตวิทยาสําหรับผู้นํา  ผู้ตาม  และการอยู่ร่วมในสังคม 
 ๒๙) งานอบรมและฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาผู้นํา 
 ๓๐) งานกํากับดูแล  ติดตามผล  และประเมินผลการอบรม  และการฝึกปฏิบัติจิตวิทยาผู้นํา 
 ๓๑) งานวางแผน  รวบรวมเอกสาร  และจัดเตรียมอุปกรณ์  เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติ 

ด้านบุคลิกผู้นํา 
 ๓๒) งานอบรมและฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกผู้นํา 
 ๓๓) งานกํากับ  ดูแล  ติดตามผล  ประเมินผลการอบรม  และฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกผู้นํา 
 ๓๔) งานวางแผน  รวบรวม  เอกสารตํารา  และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติ

ด้านวิถีชีวิตและมารยาทสังคมให้แก่นักเรียน 
 ๓๕) งานอบรม  และฝึกปฏิบัติด้านวิถีชีวิต  และมารยาทสังคมให้แก่นักเรียน 
 ๓๖) งานกํากับดูแล  ติดตามผล  และประเมินผลการอบรม  และการฝึกปฏิบัติด้านวิถีชีวิต

และมารยาทสังคม 
 ๓๗) งานกําหนดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียน 
 ๓๘) งานจัดหาสถานที่และกําหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อการนันทนาการ  และแจ้ง

ให้นักเรียนทราบ 
 ๓๙) จัดหา  ควบคุม  เบิกจ่าย  จัดเก็บ  และดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการ 
 ๔๐) งานประสานงานด้านนันทนาการ 
 ๔๑) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  กิจกรรมด้านนันทนาการ 
 ๔๒) รายงานผลการดําเนินการ  ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๔๓) งานดําเนินการเก่ียวกับการให้ความรู้ทางด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล  วงดุริยางค์ 

และการขับร้อง 
 ๔๔) งานการฝึกฝนทางด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล  วงดุริยางค์และการขับร้อง 
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 ๔๕) งานจัดกิจกรรมทางดนตรีและดุริยางค์  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
 ๔๖) งานจัดหา  และบํารุงรักษาอุปกรณ์ดนตรีและดุริยางค์ 
 ๔๗) งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  กลุ่มงานการฝึกแบบตํารวจ  ของ  (ค)  ศูนย์ฝึกตํารวจ   

ในโครงสร้าง  อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตํารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียน 
นายร้อยตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  กลุ่มงานการฝึกแบบตํารวจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การศึกษา  การฝึกอบรม
เก่ียวกับการฝึกแบบตํารวจ  การฝึกยุทธวิธีตํารวจ  งานการฝึกหลักสูตรพิเศษ  งานการฝึกหัดปฏิบัติราชการ  
และงานวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการฝึก  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

 ๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ๒) ให้คําแนะนํา  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า  เม่ือได้รับการร้องขอ 
 ๓) ให้คําแนะนํา  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  การฝึกบุคคลท่าอาวุธ  การใช้ดาบปลายปืน 

และการใช้กระบ่ี  เม่ือได้รับการร้องขอ 
 ๔) งานวางแผนและเตรียมการในการฝึกหลักสูตรพิเศษ  เช่น  การฝึกกระโดดร่ม   

การฝึกการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ  หรือการฝึกอื่น ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  ยกเว้น  
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตํารวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท  และหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตํารวจ 
สัมผัสปัญหาชุมชน 

 ๕) งานวางแผนและเตรียมการในการฝึกยุทธวิธีตํารวจ 
 ๖) งานวางแผนและเตรียมการในการฝึกหัดปฏิบัติราชการ  ได้แก่  งานป้องกันและปราบปราม  

งานสืบสวน  งานสอบสวน  งานจราจร  งานธุรการ  หรืองานอื่น ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๗) งานวางแผนและเตรียมการในการฝึกหัดขับรถ 
 ๘) งานดําเนินการทดสอบความสามารถในการฝึกหัดขับรถ  และติดต่อประสานงาน 

เพื่อขอใบอนุญาตขับรถ 
 ๙) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการฝึก 
 ๑๐) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝึก 
 ๑๑) งานจัดเตรียม  จัดหาวัสดุ  อุปกรณต์่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการสอนและการฝึก 
 ๑๒) งานการฝึก  กํากับดูแล  และติดตามผลการฝึก 
 ๑๓) งานสรุปรายงานและประเมินผลการฝึก  ปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจนข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 ๑๔) งานเก็บรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในการฝึก 
 ๑๕) งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝึก 
 ๑๖) งานรวบรวมเอกสาร  ผลงานวิจัย  ที่เก่ียวข้องกับการฝึก  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา

ให้ทันต่อความเจริญทางวิชาการอยู่เสมอ 
 ๑๗) งานสรรหาครูฝึกและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณ์สูงในด้านการฝึก   

มาเป็นครูฝึกประจํา  หรือวิทยากรพิเศษ 
 ๑๘) งานกําหนดมาตรฐานการฝึก 
 ๑๙) งานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการฝึก 
 ๒๐) งานพิจารณาหาข้อบกพร่องของการฝึก  เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการฝึก  

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 ๒๑) งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย” 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  กลุ่มงานยุทธวิธีตํารวจ  ของ  (ค)  ศูนย์ฝึกตํารวจ  ในโครงสร้าง  

อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตํารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  เร่ือง  การแบ่ง
ส่วนราชการเป็นคณะ  สถาบัน  ศูนย์  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) กลุ่มงานยุทธวิธีตํารวจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การศึกษา  ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การฝึกยิงปืน  และงานวิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการฝึก  รวมทั้งงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้” 

 ๑) งานธุรการและงานสารบรรณที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 ๒) งานวางแผนและเตรียมการการฝึกยิงปืน 
 ๓) งานวางแผนและเตรียมการในการสอนความรู้เบ้ืองต้นในการมีและใช้อาวุธปืนพก  

อาวุธปืนยาว  และอาวุธปืนสงครามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีใช้ในราชการ 
 ๔) งานวางแผนและเตรียมการ  การฝึกและยิงอาวุธปืนพก  อาวุธปืนยาว  และอาวุธปืนสงคราม

ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีใช้ในราชการ  ในลักษณะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธปืนเป็นระดับชํานาญ
และระดับเชี่ยวชาญ  รวมทั้งการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี 

 ๕) งานวางแผนและเตรียมการในการทดสอบสมรรถภาพในการยิงอาวุธปืนพก  อาวุธปืนยาว  
และอาวุธปืนสงครามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีใช้ในราชการตามระบบการแข่งขัน 

 ๖) งานทดสอบสมรรถภาพการยิงอาวุธปืนทุกระบบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๗) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการฝึก 
 ๘) งานจัดเตรียมเอกสารตําราประกอบการฝึก 
 ๙) งานรวบรวมเอกสาร  จัดทํา  และพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝึก 
 ๑๐) งานจัดเตรียม  จัดหาวัสดุ  อุปกรณต์่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการสอนและการฝึก 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 ๑๑) งานฝึก  กํากับดูแล  และติดตามผลการฝึก 
 ๑๒) งานสรุปรายงานและประเมินผลการฝึก  ปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจนข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๓) งานเก็บรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในการฝึก 
 ๑๔) งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตําราประกอบการสอนและการฝึก 
 ๑๕) งานรวบรวมเอกสาร  ผลงานวิจัย  ที่เก่ียวข้องกับการฝึก  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา

ให้ทันต่อความเจริญทางวิชาการอยู่เสมอ 
 ๑๖) งานสรรหาครูฝึกและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณ์สูงในด้านการฝึก 

มาเป็นครูฝึกประจําหรือวิทยากรพิเศษ 
 ๑๗) งานกําหนดมาตรฐานการฝึก 
 ๑๘) งานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการฝึก 
 ๑๙) งานพิจารณาหาข้อบกพร่องของการฝึก  เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการฝึก

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 ๒๐) งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย์ 

นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 


