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ประกาศโรงเรียนนายร้อยตารวจ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอื่น
ในโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนนายร้อยตารวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒ แบ่งส่วนราชการ
และกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตารวจ นั้น
เนื่องจากโรงเรียนนายร้อยตารวจได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาหรับนักเรียนนายร้อยตารวจ
และผู้ ที่ เ คยส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต จากโรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ
และกาหนดให้มีหน่วยงานใหม่ขึ้นรับผิดชอบ จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการเสียใหม่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตารวจ ครั้งที่ ๕
ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนนายร้อยตารวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
เป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ๑๕๙) - ๑๘๘) ใน (๒) สานักงานคณบดี ของ (ง) คณะตารวจศาสตร์
ในโครงสร้างอานาจหน้าที่ของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยตารวจ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียน
นายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (จ/๑) ใน (๓) ฝ่ายวิชาการ ของข้อ ๔ แห่งประกาศ
โรงเรีย นนายร้อยตารวจ เรื่ อ ง การแบ่ งส่ วนราชการเป็น คณะ สถาบั น ศู น ย์ หรื อ ส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒
“(จ/๑) คณะนิติศาสตร์ แบ่งเป็นดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มงานคณาจารย์
๒) สานักงานคณบดี”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (จ/๑) ในโครงสร้างอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
โรงเรียนนายร้อยตารวจท้ายประกาศโรงเรียนนายร้อยตารวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ
สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒
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“(จ/๑) คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานคณาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนด้านวิชาการต่าง ๆ
การจัดทาบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ
ผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ๆ จั ด ท าข้ อ สอบ ควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของข้ อ สอบ
การสัมมนาทางวิชาการรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) งานการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้
๒) งานสอนด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน
๓) งานแนะนาให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
๔) งานติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ
๕) งานสรรหาครู อาจารย์ผู้สอน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงในเชิง
วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามกระบวนวิชามาเป็นอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ และวิทยากร
๖) งานจัดทาบทเรียน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา งานวิจัย
บทความทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
๗) งานจัดทาข้อสอบ ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของข้อสอบ เพื่อวัดผลและประเมินผล
การเรียนการสอน
๘) งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
๙) งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของโรงเรียน
นายร้อยตารวจ
๑๐) งานแสวงหาแหล่งทุนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์วิจัยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
๑๑) งานสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อันจะทาให้สมรรถภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒) งานร่ ว มกับหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้องในการจัด ท าโปรแกรมการศึกษาหรือหลักสูต ร
เพื่อผลิตนักเรียนนายร้อยตารวจและผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ออกไปเป็นนายตารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีอุดมคติ อุดมการณ์ และมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
๑๓) งานอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนนายร้อยตารวจ กรรมการกิจการนักเรียน นายร้อยตารวจ
และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักเรียนนายร้อยตารวจ
๑๔) งานให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๕) งานทะนุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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๑๖) งานบริหารต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการประจาคณะ เป็นคณะทางานชุดต่าง ๆ
ของโรงเรียนนายร้อยตารวจ รวมทั้งการติดต่อประสานงาน ในทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(๒) สานั กงานคณบดี มีห น้ าที่และความรับผิด ชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานทะเบียนพล
งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสนับสนุนงานวิจัย
และวิชาการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานทะเบียนพล
๓) งานการเงิน
๔) งานพัสดุ
๕) งานแผนและงบประมาณ
๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา
๗) งานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
๘) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) งานรับเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกที่มีมาถึงคณะนิติศาสตร์
๑๐) งานแยกเรื่องเพื่อส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการตามสายงาน
๑๑) งานออกเลขหนังสือและวิทยุที่ทาในนามคณะนิติศาสตร์และผู้บังคับบัญชา
๑๒) งานบั น ทึ ก รายงานที่ ม าถึ ง คณะนิ ติ ศ าสตร์ และงานที่ ส่ ง ถึ ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ลงในบัตรสารบรรณตามระเบียบ
๑๓) งานส่งหนังสือและเอกสารของคณะนิติศาสตร์ไปถึงหน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอก
๑๔) งานรับจดหมาย เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ที่มาถึงข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างรวมทั้งการแจกจ่ายให้กับผู้รับ
๑๕) งานจัดทาสถิติเอกสารงานเข้า - ออก ประจาเดือนและประจาปี
๑๖) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แจ้งความ และราชกิจจานุเบกษา
ตลอดจนการแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน คณะนิติศาสตร์ ใช้ยึดถือในการปฏิบัติ
๑๗) งานดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหน้าที่เวรต่าง ๆ
๑๘) งานดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะนิติศาสตร์ ขออนุญาต
ทาลายเอกสาร ขออนุญาตมีหรือใช้อาวุธปืน และการขออนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับ
๑๙) งานดาเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หรือแจ้งความ
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๒๐) งานร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๒๑) งานควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาทางานของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
๒๒) งานทะเบียนเอกสารลับ
๒๓) งานจัดการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมระเบียบวาระและจดรายงานการประชุม
๒๔) งานติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการประชุมนอกหน่วย
๒๕) งานรวบรวมและแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
๒๖) งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่และการดูแลรักษาของหลวง
๒๗) งานจัดทาหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรการ
๒๘) งานทาสานวนเอกสารเพื่อแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ
๒๙) งานจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารให้เป็นระบบมีระเบียบและค้นหาได้ง่าย
๓๐) งานดาเนินการเกี่ยวกับการยืมและการโอนเอกสาร
๓๑) งานควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
๓๒) งานกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษต่าง ๆ
ของคณะนิติศาสตร์ เช่น งานวันตารวจ งานกีฬา งานร่วมกิจกรรมในงานราชพิธีหรือรัฐ พิธีต่าง ๆ
งานพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เป็นต้น
๓๓) งานดาเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับงานกิจการ
พิเศษต่าง ๆ
๓๔) งานควบคุมการปฏิบัติในงานกิจการพิเศษต่าง ๆ
๓๕) งานวางแผนกาลังพลของคณะนิติศาสตร์
๓๖) งานศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ
๓๗) งานดาเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ
๓๘) งานจัดทาทะเบียนและทาเนียบข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
๓๙) งานควบคุมและตรวจสอบยอดกาลังพลของคณะนิติศาสตร์
๔๐) งานจัดทาและตรวจสอบการเลื่อนบาเหน็จประจาปีให้แก่ข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
๔๑) งานควบคุมทะเบียนเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
๔๒) งานรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบาเหน็จความชอบประจาปี
๔๓) งานขอเลื่อนยศและขอพระราชทานยศให้กับข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
๔๔) งานขอเลื่อนยศข้าราชการตารวจชั้นประทวน
๔๕) งานรวบรวมประวัติและเก็บรักษาสมุดประวัติข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
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๔๖) งานจัดทาและเก็บรักษาบัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติข้าราชการตารวจ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
๔๗) งานดาเนินการหมายเหตุและแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในบัตรประวัติ
ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
๔๘) งานรายงานเพิ่มเติมคุณวุฒิของข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ
๔๙) งานรายงานการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล ของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
๕๐) งานรายงานเกี่ยวกับสถานภาพต่าง ๆ ของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
๕๑) งานควบคุมดูแลรายงานสินทรัพย์และหนี้สินของข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕๒) งานตรวจสอบและดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ ราชการตารวจ
และพนักงานราชการ
๕๓) งานจัดทาทะเบียนควบคุมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕๔) งานตรวจสอบและดาเนินการขอพระราชทานเหรียญตราต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตารวจ
และพนักงานราชการ
๕๕) งานประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ
๕๖) งานการออกประทวนยศและการเรียกคืน
๕๗) งานดาเนินการเกี่ยวกับบัตรประจาตัวข้าราชการตารวจ และพนักงานราชการ
๕๘) งานดาเนินการเกีย่ วกับขอบัตรเหรียญต่าง ๆ ให้กับข้าราชการตารวจ และพนักงานราชการ
๕๙) งานการขึ้ น ทะเบี ย นทหารกองประจ าการและการปลดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การรับราชการทหารของข้าราชการตารวจ และพนักงานราชการ
๖๐) งานตรวจสอบวันราชการทวีคูณของข้าราชการตารวจ และพนักงานราชการ
๖๑) งานตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับราชการครบเกษียณอายุตามบาเหน็จบานาญข้าราชการ
๖๒) งานตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการขอรับบาเหน็จบานาญให้กับข้าราชการตารวจ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
๖๓) งานการรั บ สมั ค รต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ รั บ สมั ค รต่ อ เนื่ อ งของข้ า ราชการต ารวจ และ
พนักงานราชการ
๖๔) งานวิเคราะห์เพื่อกาหนดจานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณา
ตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
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๖๕) งานตรวจสานวนการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
๖๖) งานตรวจสอบเสนอแนะในการพิจารณาโทษทางวินัยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๖๗) งานพิจารณาเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่กล่าวโทษข้าราชการตารวจ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
๖๘) งานร่างหนังสือและคาสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑ์หรือลงโทษข้าราชการตารวจ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
๖๙) งานตรวจสอบการรายงานตนต้องคดีของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๗๐) งานแจ้งวันลงโทษหรือวันพ้นจากหน้าที่ราชการเพื่อหมายเหตุในสมุดประวัติหรือ
แฟ้มประวัติ
๗๑) งานเก็ บ รั ก ษากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และค าสั่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย
ของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
๗๒) งานร่างระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตารวจ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
๗๓) งานร่างแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการตารวจ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
๗๔) งานให้คาปรึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับคดีทางวินัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัดคณะนิติศาสตร์
๗๕) งานเก็บรักษาเอกสารสานวนการสอบสวนและข้อมูลต่าง ๆ ในงานคดีวินัย
๗๖) งานค้นสานวนและตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับงานคดีวินัย
๗๗) งานเก็บรวบรวมสถิติการถูกลงโทษและลงโทษข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง
๗๘) งานตรวจสอบเรือ่ งคดีวินยั ที่เข้าใหม่ประกอบเรือ่ งเดิมนาเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
๗๙) งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครอง ความประพฤติ
ระเบียบวินัย การลงโทษข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
๘๐) งานตรวจสอบและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจา และค่าตอบแทน
๘๑) งานตรวจสอบและจั ด ท าเอกสารเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยค่ า วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
และสิ่งก่อสร้าง
๘๒) งานตรวจสอบและจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบกลาง
๘๓) งานตรวจสอบและจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
๘๔) งานตรวจสอบและจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
๘๕) งานตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอรับเงินบาเหน็จบานาญ
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๘๖) งานตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอรับเงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๘๗) งานจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน และเงินสินบนรางวัล
๘๘) งานรับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๘๙) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการรับเงิน
๙๐) งานจ่ายเงินและเอกสารควบคุมการจ่ายเงิน
๙๑) งานทะเบียนคุมและเอกสารควบคุมการจ่ายเงิน
๙๒) งานเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน
๙๓) งานนาเงินส่งคลัง
๙๔) งานรับ - ส่งเงิน ธนาณัติ เช็ค และตั๋วแลกเงิน ระหว่างธนาคาร ที่ทาการไปรษณีย์
และสถานที่ราชการอื่น ๆ
๙๕) งานบัญชีรับ - จ่ายเงิน
๙๖) งานควบคุมการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญ เงินทดแทนและเงินสินบนรางวัล
๙๗) งานบาเหน็จตกทอดข้าราชการบานาญที่เสียชีวิต
๙๘) งานการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
๙๙) งานการเก็บรักษาใบสาคัญเงินยืมต่าง ๆ
๑๐๐) งานทารายงานงบเดือน และรวบรวมใบสาคัญส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐๑) งานลงทะเบียนการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท โดยแยกลักษณะของแต่ละประเภท
๑๐๒) งานลงทะเบียนการใช้เงินยืมกรณีที่ส่งใบสาคัญการใช้ยืม
๑๐๓) งานเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวง
๑๐๔) งานจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐๕) งานจัดทาบัญชีสิ่งของหลวง
๑๐๖) งานดูแลและเก็บรักษาสิ่งของหลวง
๑๐๗) งานเบิกจ่ายยานพาหนะ
๑๐๘) งานจัดทาบัญชีเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
๑๐๙) งานควบคุมการใช้ ดูแลรักษา และเก็บรักษายานพาหนะ
๑๑๐) งานเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง และน้ามันหล่อลื่น
๑๑๑) งานกาหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์
๑๑๒) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
๑๑๓) งานวิเคราะห์ แ ผนปฏิบัติการด้านการบริหารในแง่ความเหมาะสม ข้อบกพร่อง
เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
๑๑๔) งานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในด้านงบประมาณ
๑๑๕) งานวางแผนและจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
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๑๑๖) งานประสานงานกับงานยุทธศาสตร์และแผนเพื่อจัดทาโครงการของบประมาณ
๑๑๗) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณ
๑๑๘) งานจัดทางบประมาณรายรับประจาปี
๑๑๙) งานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปี
๑๒๐) งานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีและประจางวด
๑๒๑) งานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒๒) งานติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๑๒๓) งานศึกษาวิจัย เสนอแนะ แนวนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตารวจ
และพนักงานราชการ เพื่อเพิ่มพูนวิชาการอันจะทาให้สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
๑๒๔) งานจัดทาโครงการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาองค์การของโรงเรียน
นายร้อยตารวจ
๑๒๕) งานด าเนิ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร ตามแผนและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการจัดทาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางานตลอดจน เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญในการทางาน
๑๒๖) งานติดต่อประสานงานด้านการฝึกอบรมกับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑๒๗) ร่ ว มกั บ งานการเงิ น และงบประมาณ ในการจั ด ท าแผนและโครงการฝึ ก อบรม
เพื่อกาหนดความต้องการงบประมาณ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสม
๑๒๘) งานจั ด หาและอ านวยการให้ มี อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
การฝึกอบรมตลอดจนพิจารณาจัดสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้เหมาะสม เพื่อให้โครงการฝึกอบรม
ประสบความสาเร็จตามความมุ่งหมาย
๑๒๙) งานติ ด ตามประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม ทั้ ง ในระหว่ า งการฝึ ก อบรมและภายหลัง
การฝึกอบรมเสร็จสิ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการฝึกอบรมที่กาลังดาเนินอยู่ และหาข้อบกพร่อง
เพื่อจัดทาโครงการฝึกอบรมต่อไปให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๓๐) งานติดต่อประสานงานเพื่อจัดส่งข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ เข้ารับการศึกษา
หรือการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สานักงานตารวจแห่งชาติจัดขึ้น
๑๓๑) งานติดต่อประสานงานและพิจารณาจัดส่งข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ
เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
๑๓๒) งานจั ด ท าโครงการในการศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ กั บ ข้ า ราชการต ารวจ
และพนักงานราชการ
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๑๓๓) งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน
ของข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ
๑๓๔) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อขอรับ
ทุนการศึกษาต่อของข้าราชการตารวจและพนักงานราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑๓๕) งานติดต่อประสานงานและจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตารวจ
กับหน่วยงานหรือองค์การของตารวจในต่างประเทศ
๑๓๖) งานติดต่อสอบถาม และให้คาแนะนาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของคณะนิติศาสตร์
๑๓๗) งานเสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของ
สาธารณชน ต่ อ นโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะน า ตลอดจนค าสั่ ง ต่ า ง ๆ
ของคณะนิติศาสตร์
๑๓๘) งานต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของคณะนิติศาสตร์ให้กับผู้มาเยี่ยมชม
๑๓๙) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารและสื่อสารมวลชนอื่น ๆ
๑๔๐) งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ
๑๔๑) งานจัดทาโครงการวิเคราะห์ประเมินผลงานด้านประชาสัมพันธ์
๑๔๒) งานจัดหาและจัดทาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์
๑๔๓) งานจัดทาเอกสาร เทป โทรทัศน์ สไลด์ สไลด์มัลติวิชั่น และภาพยนตร์เกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่หรือต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
๑๔๔) งานให้ บริการข้อมูล ตอบคาถามและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่ข้าราชการตารวจในสังกัดคณะนิติศาสตร์
๑๔๕) งานให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดาเนินงานของสานักประกันคุณภาพ
การศึกษา
๑๔๖) งานจั ด เตรีย มความพร้ อ มและข้อ มูล ต่ าง ๆ ในการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอก
๑๔๗) งานติดตามรายงานการประเมินผลตนเอง
๑๔๘) งานรวบรวมและจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ เสนอ
ต่อผูบ้ ังคับบัญชา
๑๔๙) งานการปรับปรุงดัชนีชี้วัดและข้อเสนอแนะ
๑๕๐) งานสนับสนุนคณาจารย์ประจาคณะ ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชา
ที่ เ ปิ ด สอน ในแง่ ข องประสิ ท ธิภ าพของการเรี ย น การสอน บทเรี ย น เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาสอน ตารา บทความทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
๑๕๑) งานจัดทารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษา ล่วงหน้า
๑๕๒) งานตรวจข้อสอบ พร้อมส่งผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๑๕๓) งานส่ ง เสริ ม โครงการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะความช านาญ
และสมรรถภาพ ของนักเรียนนายร้อยตารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทุกหลักสูตร
๑๕๔) งานรวบรวมความรู้ แ ละวิ ท ยาการในสาขาวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบและเกี่ ย วข้ อง
เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นศูนย์รวมของการคนควา และอ้างอิง
๑๕๕) งานสนับสนุนคณาจารยประจาคณะเพื่อการวิเคราะหวิจัยในสาขาวิชา ที่เปดสอน
ในคณะนิติศาสตร์
๑๕๖) งานสนับสนุนคณาจารย์ประจาคณะเพื่อการวิเคราะห์วิจัยสถาบัน
๑๕๗) งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ บุคคล ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และวิชาการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์
๑๕๘) งานดาเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ
๑๕๙) งานอื่น ๆ ทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย”
ข้อ ๖ ให้ ยกเลิกภาคผนวกแผนภูมิโครงสร้างของส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยตารวจ
ตามท้ า ยประกาศโรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น คณะ สถาบั น ศู น ย์
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขโดยประกาศโรงเรียน
นายร้อยตารวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในโรงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใช้ภาคผนวกแผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
โรงเรียนนายร้อยตารวจท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1
ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ
นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตารวจ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
สภาการศึกษา
ผูบ้ ญั ชาการ

สถาบันป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการรักษาความปลอดภัย
คณะกรรมการบริ หาร

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริ การ

คณะกรรมการกลัน่ กรองวิชาการ

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนางานวิจยั
สํานักเลขานุการ

สภาคณาจารย์

สํานักสภาการศึกษาและส่ งเสริ มกิจการ

ฝ่ ายบริหาร
กองบังคับการอํานวยการ

คณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการ

ฝ่ ายปกครองและการฝึ ก
กองบังคับการปกครอง

ศูนย์ฝึกตํารวจ

ฝ่ ายวิชาการ
คณะตํารวจศาสตร์

คณะนิติวทิ ยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์บริ การทางการศึกษา

ฝ่ ายสรรหาและคัดเลือก

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

ฝ่ ายปกครอง 1

กลุ่มงานการฝึ กแบบ

ฝ่ ายคลัง

ฝ่ ายปกครอง 2

ตํารวจ

ฝ่ ายแผนและงบประมาณ

ฝ่ ายปกครอง 3

กลุ่มงานยุทธวิธีตาํ รวจ

ฝ่ ายนิติการ

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยน

กลุ่มงานพลศึกษาและ

ฝ่ ายบริ หารงานวิจยั

ต่อสู ้ป้องกันตัว

ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ ายยาพาหนะ อาคาร และ

สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

ฝ่ ายบริ หารและธุรการ

กลุ่มงานคณาจารย์

กลุ่มงานคณาจารย์

กลุ่มงานคณาจารย์

กลุ่มงานคณาจารย์

ฝ่ ายสนับสนุนการเรี ยน

กลุ่มงานนักนิติวิทยาศาสตร์

ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา

สถานที่
ฝ่ ายพิพิธภัณฑ์
ฝ่ ายโภชนาการ
ฝ่ ายแพทย์

การสอน

หน่วยงานที่มีฐานะตํ่ากว่ากองบังคับการ

