๑๔
(ข) สํานักงานสงกําลังบํารุง แบงเปนดังนี้
(๑) กองบังคับการอํานวยการ ประกอบดวย
๑) ฝายธุรการและกําลังพล มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานกําลังพล งานฝกอบรม งานคดีและวินยั งานการเงินและพัสดุ และงานงบประมาณ โดยปฏิบตั ิหนาที่
ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๑.๒) เปนเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรือ
สํานักงานสงกําลังบํารุงจัดใหมีการประชุมขึ้น เวนแตกรณีที่มีเจาของเรื่องการประชุมรับหนาที่เปนเลขานุการ
ของการประชุม
๑.๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกีย่ วของ
๑.๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคีภัย
สถานที่ราชการของกองบังคับการอํานวยการและสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของกองบังคับการอํานวยการ
ใหเปนไปตามระเบียบทีว่ างไว
๑.๖) จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกิจกรรมหรือพิธีการตาง ๆ
๑.๗) เสนอแนะ จัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองบังคับการอํานวยการ ตลอดจนจัดการเกีย่ วกับการเสนอแนะและ
จัดทําโครงการสรรหาตัวบุคคลเขารับราชการตํารวจ
๑.๘) จัดทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ
๑.๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนง
ตาง ๆ
๑.๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของ
กองบังคับการอํานวยการ
๑.๑๑) จัดทําทําเนียบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจและลูกจาง
ตลอดจนการจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจริง
๑.๑๒) ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยที่
รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของขาราชการตํารวจและลูกจาง

๑๕
ใหถูกตองตามความเปนจริง กับแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและ
การขอแปลงอัตรา
๑.๑๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๑๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอก
เขารับราชการในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๑๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ
ตํารวจ
๑.๑๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดสํานักงาน
สงกําลังบํารุงสํารองราชการ
๑.๑๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และ
การใหออกจากราชการที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวินยั
๑.๑๘) ดําเนินการเกีย่ วกับเกณฑ การขอปลดประจําการของขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
๑.๑๙) ดําเนินการเกีย่ วกับภาคเอกชนหรือหนวยราชการอื่นจางตํารวจ
ไปรักษาการณ
๑.๒๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการแตงตัง้ นายตํารวจราชสํานักเวร
๑.๒๑) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอเลือ่ นขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่ม
คาจาง การขอเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมาย
แสดงเกียรติคุณตาง ๆ
๑.๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกตองของบัญชีขอเบิกเงินเดือน
ขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุงประจําเดือน
๑.๒๓) รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จ
ความชอบประจําป และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถ
ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
๑.๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗
และแฟมประวัติขาราชการตํารวจ รวมทั้งตํารวจนอกราชการ การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม การลงประวัติ
ความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิม่ เติม เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปใหหนวยทีเ่ กีย่ วของของขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการ
อํานวยการ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑๖
๑.๒๕) จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภท
ตาง ๆ และบัตรประจําตัวอืน่ ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญ
ในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๒๖) ดําเนินการเกีย่ วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ
และลูกจางทีจ่ ะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกีย่ วกับการขอบําเหน็จบํานาญ การขอเลื่อนยศ
ผูเกษียณอายุราชการ
๑.๒๗) ดําเนินการเกีย่ วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออก
ประทวนยศ และการเรียกคืน
๑.๒๘) ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือ
ยายเขามาใหมใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน
๑.๒๙) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๓๐) จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการขาราชการตํารวจและการสงเคราะหแก
ครอบครัวขาราชการตํารวจที่ประสบภัยไดรับความเดือดรอน
๑.๓๑) จัดการชวยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของขาราชการตํารวจในดาน
การศึกษา ไดแก การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เปนตน
๑.๓๒) จัดหาบานพักใหกับขาราชการตํารวจที่เดือดรอนเรื่องที่พกั อาศัย
๑.๓๓) เปนเจาหนาทีด่ ําเนินการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ เชน การกูเงิน
กองกลางอุดหนุนตํารวจ การขอกูเงินเพื่อปลูกบานพักอาศัย หลักฐานการสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห เพือ่ เสนอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๓๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับขาราชการ
ตํารวจทุกหนวยงานในสังกัด
๑.๓๕) จัดใหขาราชการตํารวจเขาศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น
๑.๓๖) ดําเนินการเกีย่ วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ
๑.๓๗) การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเดน
๑.๓๘) งานใดที่มิไดกาํ หนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใด
ไวเปนการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
สั่งการ

๑๗
๑.๓๙) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีเบิกจายเงินเดือน คาจาง
เงินหมวดคาตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางที่เกี่ยวของ
ในสังกัด
๑.๔๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการรับ – จายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของกองบังคับการอํานวยการ
๑.๔๑) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
ทุกประเภทของสํานักงานสงกําลังบํารุง ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ – จาย
๑.๔๒) จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ
รวมทั้งการรับ – สงเงินรายไดแผนดิน
๑.๔๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑.๔๔) จัดทํางบเดือน และรายงานฐานะการเงินสงสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๑.๔๕) ดําเนินการเกีย่ วกับเงินยืมทุกประเภท
๑.๔๖) จัดทําหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑.๔๗) จัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณใหงานงบประมาณทราบ
ตามกําหนดเวลา
๑.๔๘) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดเก็บรักษาสมุดคูม ือ วางฎีกา ควบคุม
และดําเนินการเกี่ยวกับเงินเบิกเกินสงคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงิน
และใบโอนบัญชี
๑.๔๙) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจาย
บําเหน็จบํานาญ
๑.๕๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการตํารวจ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง
๑.๕๑) ขอเบิกจายเงินคาทําศพขาราชการตํารวจหรือประชาชนที่เสียชีวิต
ในการชวยเหลือเจาหนาที่ตาํ รวจปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑.๕๒) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑.๕๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จาย
และการแจงรายการหักภาษีตอ กรมสรรพากรในการเสียภาษีประจําปของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ
และลูกจาง
๑.๕๔) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํากับหนวยงานในสังกัด

๑๘
๑.๕๕) งานจัดหาพัสดุที่ใชในกองบังคับการอํานวยการและสํานักงาน
สงกําลังบํารุง
๑.๕๖) การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายตรงใหแกกองบัญชาการและ
หนวยงานในสังกัด
๑.๕๗) งานตรวจรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
๑.๕๘) งานตรวจสอบบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ในการรับสงงาน
ในหนาที่ราชการของกองบัญชาการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๕๙) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของ
กองบัญชาการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๑.๖๐) ดําเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห จัดทํา จัดสรร บริหาร ติดตาม
ประเมินผลงานดานงบประมาณ
๑.๖๑) จัดทําทะเบียนและควบคุมงบประมาณของกองบังคับการ
อํานวยการ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัด
๑.๖๒) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรม ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติและสวนราชการอื่น
๑.๖๓) ดําเนินการเกีย่ วกับงานบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณ
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑.๖๔) งานจัดทํางบประมาณเหลือจายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๖๕) งานจัดทํางบประมาณดานการสงกําลังบํารุง ควบคุม และ
ตรวจสอบสถานภาพของหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และหนวยงานตาง ๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๖๖) งานที่ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ กรณีขอเพิ่ม – ลด
งบประมาณหรือจํานวนในการจัดหาใหกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.๖๗) งานพิจารณารายละเอียดวงเงินและคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป งบลงทุนของกองบังคับการ สํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑.๖๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๖๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๙
๒) ฝายยุทธศาสตร มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร และ
แผนงาน โครงการ ของกองบังคับการและสํานักงานสงกําลังบํารุง โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงดานพลาธิการ
๒.๓) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงดานโยธาธิการ
๒.๔) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงดานสรรพาวุธ
๒.๕) ดําเนินการเกีย่ วกับการเสนอแนะนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร
วางแผน จัดทําโครงการ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแลแผนการสงกําลังบํารุงในภาพรวมของสํานักงาน
สงกําลังบํารุงและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๖) พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสงกําลังบํารุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ
๒.๗) พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสูง
๒.๘) ริเริ่มและดําเนินการเกีย่ วกับแผนการพัฒนาทางวิชาการดานงาน
บริหารกิจการตํารวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับสวนราชการอื่น ๆ
๒.๙) จัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติราชการใหกบั เจาหนาทีต่ ํารวจ
ฝายตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานสงกําลังบํารุง รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบงมอบหมายหนาที่การงาน
ของกองบังคับการและสํานักงานสงกําลังบํารุง
๒.๑๐) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน และรายงานผลของ
โครงการตาง ๆ ทั้งของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานสงกําลังบํารุง
๒.๑๑) ดําเนินการดานการตรวจงานตามระเบียบที่สํานักงานตํารวจ
แหงชาติกาํ หนด
๒.๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายวิเคราะห ควบคุมงบประมาณ และมาตรฐานพัสดุ มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณ การใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุง และ
วิเคราะหและควบคุมงบประมาณ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๒๐
๓.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๓.๒) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยปฏิบัติการพื้นที่
๓.๓) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยปฏิบัติการเฉพาะทาง
๓.๔) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยเทคนิคสนับสนุนและพิเศษ
๓.๕) งานวิเคราะหและควบคุมการใชงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓.๖) งานกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณดานสงกําลังบํารุงของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๗) งานขอเปลี่ยนแปลงรายการพัสดุตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ดานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๘) งานรวบรวมเอกสารและจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๙) งานจัดทําขอมูลประกอบการอธิบายเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๐) งานรวบรวมเอกสารและจัดทําคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๑) งานจัดทําขอมูลประกอบการอธิบายเอกสารคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําป ดานการสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๒) งานจัดทําวิเคราะหกําหนดนโยบายและแผนงบประมาณโครงการ
พิเศษ ดานสงกําลังบํารุง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายนิติการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสาร
และรางสัญญา การคํานวณคาปรับ การบอกเลิกสัญญา การงดหรือลดคาปรับ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการ การแกไขสัญญาที่อยูในอํานาจกองบัญชาการ อํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเหนืออํานาจ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการฟองรองและติดตามผลการดําเนินการในคดีปกครองและคดีแพง
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

๒๑
๔.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๔.๒) การตรวจรางสัญญา การคํานวณคาปรับ การบอกเลิกสัญญา
งดหรือลดคาปรับ เปลี่ยนรายการในสัญญา การแกไขสัญญาที่อยูในอํานาจของกองบัญชาการ อํานาจของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และเหนืออํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) การเรงรัดใหดาํ เนินการตามสัญญา
๔.๔) การจัดทําบัญชีและแจงรายชื่อผูทิ้งงาน
๔.๕) งานดําเนินการฟองรองหรือแกตางคดี และติดตามผลการ
ดําเนินการในคดีความของสํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัด โดยประสานพนักงานอัยการ
ตามกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
๔.๖) งานดําเนินการฟองรองหรือแกตางคดีและติดตามผลการ
ดําเนินการในคดีความของสํานักงานสงกําลังบํารุง และหนวยงานในสังกัด โดยประสานพนักงานอัยการ
ตามกระบวนการพิจารณาคดีแพงและคดีลมละลาย
๔.๗) งานสืบหาหลักทรัพยของจําเลย
๔.๘) งานเกีย่ วกับกฎหมายวาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นิติกรรม สัญญา และขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงินและ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
๔.๙) พิจารณาขอหารือ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีปกครอง
๔.๑๐) พิจารณาขอหารือ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับคดีแพงและคดีลมละลาย
๔.๑๑) พิจารณาขอหารือขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานพัสดุ
๔.๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินยั และความผิดอยางอื่น
๔.๑๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผูรองเรียน หรือกลาวโทษขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําในกองบังคับการ
๔.๑๔) งานจัดเก็บหนังสือ คําสั่ง เอกสาร ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การลงโทษและความผิดของขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําในกองบังคับการ
๔.๑๕) งานดําเนินการวางระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชาขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจางประจําใหมีระเบียบและมารยาทที่ดี
๔.๑๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๒๒
๕) ฝายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริหารฐานขอมูลพัสดุ งานกําหนดกรอบอัตราพัสดุ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
๕.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๕.๒) รับผิดชอบการบริหารระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
๕.๓) ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๔) ดูแลและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๕) รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๖) รับผิดชอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย คอมพิวเตอรลูกขาย ระบบบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงการบํารุงรักษาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
๕.๗) วางแผนและดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๕.๘) ควบคุมดูแลการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูลพัสดุทั้งหมด
๕.๙) รับผิดชอบการทําระบบสํารองขอมูล และระบบการกูคนื ขอมูล
ในระบบจัดการฐานขอมูล
๕.๑๐) ดูแลระบบจัดการฐานขอมูล รวมถึงการจัดระดับการเขาถึงขอมูล
ตามนโยบายของสํานักงานสงกําลังบํารุง
๕.๑๑) บํารุงรักษา รักษาความปลอดภัย และความถูกตองของระบบ
จัดการฐานขอมูลพัสดุ
๕.๑๒) ตรวจสอบขอมูลจากระบบฐานขอมูลพัสดุตามคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชา
๕.๑๓) ติดตั้งซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลพัสดุ และอุปกรณ
ซอฟตแวรที่เกีย่ วของกับการจัดการและการใชงานฐานขอมูลพัสดุ รวมถึงการแกไขปญหา การบํารุงรักษา
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
๕.๑๔) วางแผนและดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดการฐานขอมูลพัสดุ และอุปกรณซอฟตแวรที่เกีย่ วของ
๕.๑๕) เผยแพรความรูดานสารสนเทศคอมพิวเตอร

๒๓
๕.๑๖) กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมความรูดานสารสนเทศ
คอมพิวเตอร
๕.๑๗) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม สัมมนา
และดูงาน
๕.๑๘) จัดทําเอกสารเผยแพรความรูด านสารสนเทศคอมพิวเตอร และคูมือ
การฝกอบรม
๕.๑๙) ใหบริการตอบปญหาแกผูใช
๕.๒๐) ใหบริการตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตน
๕.๒๑) ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบเพื่อแกไขปญหาเฉพาะทางที่เกิด
ขึ้นกับระบบคอมพิวเตอรใหกับผูใช
๕.๒๒) งานกําหนดกรอบอัตราพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ
๕.๒๓) งานบริหารฐานขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
๕.๒๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๕.๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) ฝายวิชาการและฝกอบรมดานสงกําลังบํารุง มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิชาการ งานวิจยั และพัฒนา ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ งานฝกอบรมดานสงกําลังบํารุง และ
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๖.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๖.๒) งานวิทยากรใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือดานการสงกําลังบํารุง
๖.๓) งานรวบรวม เผยแพรความรู จัดทําตําราและเอกสารทางวิชาการ
ดานการสงกําลังบํารุง
๖.๔) การทําวิจยั และเผยแพรผลงานวิจยั ดานสงกําลังบํารุง
๖.๕) งานปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน
งานสงกําลังบํารุง
๖.๖) งานสงเสริมโครงการกิจกรรมภาควิชาการดานสงกําลังบํารุง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางานและสมรรถภาพของบุคลากร
๖.๗) งานจัดทําหลักสูตรฝกอบรมดานการสงกําลังบํารุง และดําเนินการ
ฝกอบรมแกบคุ ลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๘) ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานสง
กําลังบํารุง
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๖.๙)

งานบริหาร รวบรวมสารบบคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทกุ ประเภท

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๑๐) งานพัฒนา ปรับปรุง แกไขคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ งานคุณลักษณะเฉพาะกลางวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ยานพาหนะ อาวุธยุทธภัณฑทุกประเภทของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๑๑) งานเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖.๑๒) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๖.๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) กองพลาธิการ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานนิติกรรม
๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ

๒๕
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายพลาธิการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุตาง ๆ
ของสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ยกเวนประเภทที่ดินสิ่งกอสรางและประเภทสรรพาวุธ รวมทั้ง
การจางเหมาบริการและการจางที่ปรึกษาทีเ่ กี่ยวของ งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของกองพลาธิการ
งานจําหนายพัสดุของกองพลาธิการและหนวยที่เกีย่ วของ และงานตรวจสอบสถานภาพพัสดุของ
กองพลาธิการและหนวยที่เกีย่ วของ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒.๒) การจัดหาครุภณ
ั ฑยานพาหนะ ใหเปนไปตามกระบวนการ
ขั้นตอนตามทีก่ ฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๒.๓) การดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑสํานักงานและระบบสารสนเทศ
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๔) ดําเนินการจัดหาครุภัณฑอื่น ๆ และการจางที่ปรึกษา ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๕) ดําเนินการจัดหาวัสดุยานพาหนะ วัสดุสํานักงาน และแบบพิมพ
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๖) ดําเนินการจัดหาวัสดุอาภรณภณ
ั ฑ และวัสดุอื่น ๆ ใหเปนไปตาม
กระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๗) ดําเนินการจัดหารถยนตเชา และบริหารสัญญาเชารถยนต
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๘) การดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ ใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอน
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๙) การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณหรือจํานวนความ
ตองการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใชจัดหา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา
๒.๑๐) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจัดหา
๒.๑๑) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก การเสนอขอรับความเห็นชอบ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การจัดทําประกาศและเอกสาร
ประกอบการจัดหาพัสดุ การแจงผูประกอบการและหนวยงานที่เกีย่ วของ การตรวจสอบการพิจารณาผล
การจัดหา การเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ การทําสัญญาหรือขอตกลง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ
การเสนอผลการตรวจรับพัสดุ การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยูใ นความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสัญญา

๒๖
๒.๑๒) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณในรายการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๑๓) การดําเนินการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๑๔) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผล
การจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๑๕) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุทหี่ นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
๒.๑๖) การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๑๗) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๑๘) การรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกีย่ วของกับการ
จัดหาพัสดุ และการจัดทําสารบบคุณลักษณะเฉพาะของกองพลาธิการ
๒.๑๙) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเฉพาะในสวนของกองพลาธิการ
๒.๒๐) การแจงเวียนหนังสือ คําสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับงานคุณลักษณะ
เฉพาะของฝายใหกับหนวยทีเ่ กี่ยวของ
๒.๒๑) การรวบรวมรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และการจัดทําสารบบ
ในสวนของกองพลาธิการ
๒.๒๒) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะและ
การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๒๓) การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปของ
หนวยที่เกี่ยวของ
๒.๒๔) การพิจารณามีความเห็นและนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจําปของหนวยที่เกีย่ วของ
๒.๒๕) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสถานภาพพัสดุ
ประจําปเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒๖) การตรวจสอบรายงานการสงมอบหนาที่ราชการเฉพาะในสวน
บัญชีครุภัณฑของหนวยที่เกีย่ วของ
๒.๒๗) การจัดการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เฉพาะ
ในสวนงานทีอ่ ยูในความรับผิดชอบ

๒๗
๒.๒๘) การตรวจสอบและพิจารณามีความเห็นเกีย่ วกับการตรวจสอบพัสดุ
ที่เห็นควรจําหนายของหนวยที่เกี่ยวของ
๒.๒๙) การตรวจสอบและพิจารณามีความเห็นเกีย่ วกับวิธีการดําเนินการ
จําหนายพัสดุของหนวยที่เกีย่ วของ
๒.๓๐) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของวิธีการจําหนาย
พัสดุ และการพิจารณาตรวจสอบและความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก การขออนุมัติจําหนายพัสดุ
โดยวิธีการตามระเบียบ การตรวจสอบรายการ ปริมาณ วงเงินการจําหนายพัสดุ การกําหนดรายละเอียด
เงื่อนไขประกอบการจําหนายพัสดุ การทําสัญญาหรือขอตกลงการจําหนาย รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจําหนายพัสดุทอี่ ยูในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระผูกพันตามสัญญา
๒.๓๑) รายงานผลการจําหนายพัสดุใหกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
๒.๓๒) การติดตามผลการเรียกเงินชดใช และรายงานผลการชดใชเงิน
คาพัสดุที่ไดรบั ความเสียหายสูญหายใหกบั หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๒.๓๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายพลาธิการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานรับบริจาค งานบัญชีคุมคลัง งานคลัง งานควบคุม งานแจกจาย งานเก็บรักษา งานบํารุงรักษาพัสดุ
และงานสนับสนุนภารกิจพิเศษ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการบริจาคพัสดุ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ) ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตามวงเงินทีไ่ ดรับมอบหมาย)
๓.๓) งานจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) เพือ่ ควบคุม
ใหแกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๔) งานการลงรับ – จาย และงานลงจาย (กรณีจาํ หนาย) ของพัสดุ
(วัสดุ ครุภณ
ั ฑ)
๓.๕) งานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการเบิกจาย
และพิจารณาจายพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) สงแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๖) งานการกําหนดเลขที่หรือรหัสประจําครุภณ
ั ฑของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๗) งานกําหนดความตองการพัสดุ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ) และงานเสนอ
ความตองการพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) ที่เกีย่ วของ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๓.๘) งานกําหนดและปรับปรุงตัวอยางพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) ที่อยู
ในความรับผิดชอบ

๒๘
๓.๙) งานจัดทําการรายงานตาง ๆ ของพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ) เกี่ยวกับ
วิธีการไดมา หนวยจัดซื้อ หนวยรับ ปจดั ซื้อ เงินงบประมาณจัดซื้อ ราคา จํานวน ประเภท และยอดคงเหลือ
ประจําป
๓.๑๐) งานจัดทําแผนการแจกจายพัสดุครุภัณฑใหกับหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๑) งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
สํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในดานวัสดุ ครุภัณฑ
๓.๑๒) งานบัญชีคุม (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ)
๓.๑๓) งานควบคุมคลังเครื่องเขียน แบบพิมพ
๓.๑๔) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ
๓.๑๕) งานแจกจายเครื่องเขียน แบบพิมพ แกหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๖) งานควบคุมคลังวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูในความรับผิดชอบ
ของคลังพัสดุอื่น ๆ
๓.๑๗) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูใน
ความรับผิดชอบของคลังพัสดุอื่น ๆ
๓.๑๘) งานแจกจายวัสดุเบ็ดเตล็ดทุกชนิดที่ไมอยูใ นความรับผิดชอบ
ของคลังพัสดุอื่น ๆ
๓.๑๙) งานควบคุมคลังอาภรณภณ
ั ฑประเภทเครื่องแบบและ
เครื่องประกอบเครื่องแบบ
๓.๒๐) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุอาภรณภัณฑประเภทเครื่องแบบ
และเครื่องประกอบเครื่องแบบ
๓.๒๑) งานแจกจายวัสดุอาภรณภัณฑประเภทเครื่องแบบและ
เครื่องประกอบเครื่องแบบ
๓.๒๒) งานควบคุมคลังพัสดุประเภทครุภัณฑเครือ่ งตกแตงสํานักงาน
ทุกชนิด
๓.๒๓) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑเครื่องตกแตงสํานักงาน
ทุกชนิด
๓.๒๔) งานแจกจายพัสดุครุภัณฑเครื่องตกแตงสํานักงานทุกชนิดแก
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๕) งานควบคุมคลังพัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ
หมวดคลังครุภัณฑสํานักงาน

๒๙
๓.๒๖) งานเก็บรักษา และบํารุงรักษาพัสดุประเภทอื่น ๆ ที่ไมอยูใ นความ
รับผิดชอบของหมวดงานคลังครุภัณฑสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๗) งานแจกจายพัสดุประเภทอืน่ ๆ ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ
หมวดคลังครุภัณฑแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๘) จัดทําทะเบียนคุมและฐานขอมูลดานพัสดุ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๙) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ของหนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๓.๓๐) งานสนับสนุนภารกิจพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติในหนาที่
ความรับผิดชอบ
๓.๓๑) งานสงกําลังบํารุงในภารกิจพิเศษของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในหนาที่ความรับผิดชอบ
๓.๓๒) จัดทํากรอบอัตราครุภัณฑของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓.๓๓) งานจัดทําแผนการแจกจายพัสดุครุภัณฑใหกับหนวยในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๓๔) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายพลาธิการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ – จาย
บัญชีคุมยานพาหนะ งานคลังยานพาหนะ งานขนสง งานซอมบํารุง งานตรวจสอบยานพาหนะ กําหนด
ความตองการกรอบอัตรายานพาหนะ และประสานงานหนวยที่เกี่ยวของในการสนับสนุนดานยานพาหนะ
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัตหิ นาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคสิ่งของประเภทยานพาหนะ
และสัตวที่มีผบู ริจาคใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๓) งานจัดทําบัญชีหรือทะเบียนคุมยานพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว
และขนสง เพือ่ ควบคุมใหแกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) งานการลงรับ – จาย และงานลงจาย (กรณีจาํ หนาย) ของ
ยานพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว และขนสง
๔.๕) งานตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและหลักฐานการเบิกจาย
และพิจารณาจายยานพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว และขนสงแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๐
๔.๖) งานจัดทําและเก็บรักษาสมุดประวัตยิ านพาหนะ ลอเลื่อนและสัตว
ทุกประเภทของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๗) งานกําหนด จดทะเบียน ตออายุ เปลี่ยนแปลงแกไขหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะและลอเลื่อนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๘) งานกําหนดความตองการและงานเสนอความตองการยานพาหนะ
ทุกประเภทที่เกี่ยวของเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๔.๙) งานตรวจสอบหมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียน
ยานพาหนะและลอเลื่อนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๑๐) งานตรวจสอบและดําเนินการยาย ถอน โอนยานพาหนะ
ทุกประเภทของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๑๑) งานดําเนินการขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
ของสวนราชการ
๔.๑๒) งานดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะและสัตวของกลางในคดี
ถึงที่สุดหรือตกเปนของแผนดิน
๔.๑๓) งานแจงการจําหนายยานพาหนะแกนายทะเบียนยานพาหนะ
กรุงเทพมหานคร
๔.๑๔) รายงานความเสียหายที่เกี่ยวกับยานพาหนะเสนอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๔.๑๕) งานจัดทําการรายงานตาง ๆ ของยานพาหนะ สัตว และขนสง
เกี่ยวกับวิธีการไดมา หนวยจัดซื้อ หนวยรับ ปจัดซื้อ เงินงบประมาณจัดซื้อ ราคา จํานวน ประเภท และ
ยอดคงเหลือประจําป
๔.๑๖) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของ
หนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๔.๑๗) งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ดานยานพาหนะ
๔.๑๘) งานจัดทํากรอบอัตรายานพาหนะใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๑๙) งานจัดทําแผนการแจกจายยานพาหนะใหกบั หนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๒๐) งานควบคุมคลังยานพาหนะทุกประเภทในความรับผิดชอบ
๔.๒๑) งานเก็บรักษาและบํารุงรักษายานพาหนะ

๓๑
๔.๒๒) งานแจกจายยานพาหนะแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๔.๒๓) งานเก็บรักษายานพาหนะทุกประเภทที่หนวยงานตาง ๆ ใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติสงคืน เนื่องจากหมดความจําเปน
๔.๒๔) งานบัญชีคุม
๔.๒๕) งานซอมยานพาหนะ
๔.๒๖) งานควบคุม เก็บรักษาอะไหล วัสดุ ยานพาหนะและขนสง และ
เครื่องมือสําหรับซอมบํารุง
๔.๒๗) งานเสนอความตองการวัสดุ อะไหลยานพาหนะและขนสง
๔.๒๘) งานควบคุม เก็บรักษาแผนปายทะเบียนตราโลของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๔.๒๙) งานตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
๔.๓๐) งานซอมแซมแกไขยานพาหนะเบื้องตน
๔.๓๑) งานแจงและสงงานที่เกีย่ วของดําเนินการ
๔.๓๒) งานตรวจสอบผลการซอมยานพาหนะ
๔.๓๓) งานลางอัดฉีด เปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
๔.๓๔) งานซอมเครื่องยนต
๔.๓๕) งานตรวจออกรายการซอมเครื่องยนตที่ตองซอมและเปลี่ยน
๔.๓๖) งานซอมตัวถังยานพาหนะ (ตัดผุ เคาะ พนสี)
๔.๓๗) งานซอมเบาะยานพาหนะ
๔.๓๘) งานตรวจออกรายการซอมตัวถังยานพาหนะที่ตองซอมและเปลี่ยน
๔.๓๙) งานซอมชวงลางยานพาหนะ
๔.๔๐) งานตรวจสอบออกรายการซอมเครื่องลางยานพาหนะที่ตอ งซอม
และเปลี่ยน
๔.๔๑) งานประมาณราคาการซอมยานพาหนะ
๔.๔๒) งานเบิกจายอะไหลและเครื่องมือสําหรับยานพาหนะ
๔.๔๓) ผลิตแผนปายทะเบียนตราโลรถยนตและรถจักรยานยนตของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔๔) งานเสนอความตองการแผนปายอลูมิเนียมสําหรับผลิตปาย
ทะเบียนตราโลรถยนตและรถจักรยานยนต
๔.๔๕) งานควบคุม เก็บรักษา จายเชือ้ เพลิงและน้ํามันหลอลื่นแก
ยานพาหนะของงานขนสง และชวยจายใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ไมมีคลัง

๓๒
๔.๔๖) งานสนับสนุนยานพาหนะการขนสงแกหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔๗) งานสนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติดาน
ยานพาหนะ
๔.๔๘) ควบคุมและแจกจายบัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet card) ของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) กองโยธาธิการ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานนิติกรรม
๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายโยธาธิการ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุ
ประเภททีด่ ินและสิ่งกอสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ การบริหารจัดการเกีย่ วกับที่ดินและอาคารหรือ

๓๓
สิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ ตลอดจนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ เพื่อใชประโยชนในราชการของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ งานควบคุมทะเบียน และงานการอนุญาตและรับบริจาค โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานรวบรวม/จัดเก็บระเบียบ ขอกฎหมาย คําสั่งตาง ๆ ตลอดจน
กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒.๓) งานเผยแพรความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ
๒.๔) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานระดับ
กองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๕) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๖) งานควบคุมทะเบียนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๗) งานควบคุมทะเบียนการอนุมัติรื้อถอนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๘) งานควบคุมทะเบียนการจําหนายที่ราชพัสดุออกจากทะเบียน
ที่ราชพัสดุ ของหนวยงานระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
หรือเทียบเทา
๒.๙) งานควบคุมทะเบียนการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน และการสงคืนทีด่ ินและสิ่งปลูกสราง ของหนวยงานระดับกองบัญชาการ และหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ หรือเทียบเทา
๒.๑๐) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ราชพัสดุ ของหนวยงานในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๑) งานควบคุมทะเบียนการขอใชที่ดินประเภทอื่น ๆ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๒) งานควบคุมทะเบียนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๓) งานควบคุมทะเบียนการอนุมัติรื้อถอนที่ราชพัสดุ ของหนวยงาน
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๔) งานควบคุมทะเบียนการจําหนายที่ราชพัสดุออกจากทะเบียน
ที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต

๓๔
๒.๑๕) งานควบคุมทะเบียนการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน และการสงคืนทีด่ ินและสิ่งปลูกสราง ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และ
ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑๖) งานการอนุญาตใหใช การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน และ
การสงคืนที่ดนิ และสิ่งปลูกสรางของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๗) งานการประชุมของคณะกรรมการระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๘) งานการรายงานการรับบริจาค และการรับบริจาคที่ดินและอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๙) งานการรายงานการปกครองดูแลและใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(แบบ ธร. ๓๘๐๑)
๒.๒๐) งานการขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น การขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ การอนุมัติรื้อถอนที่ราชพัสดุ และการจําหนายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
๒.๒๑) งานการตรวจสอบสถานภาพที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๒) งานเลขานุการในคณะกรรมการกําหนดการใชทดี่ ินและ
สิ่งกอสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๓) งานจัดหาอาคาร ที่ดินและสิง่ กอสราง และการปรับปรุงอาคาร
ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหเปนไปตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกีย่ วของ
กําหนดไว
๒.๒๔) การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณจํานวนความตองการ
แบบรูปรายการกอสรางและรายการปรับปรุง รายละเอียดอาคารที่ดินและสิ่งกอสรางและการปรับปรุง
รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีจ่ ะใชจัดหา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา
๒.๒๕) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจัดหา
๒.๒๖) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
ประเภททีด่ ินและสิ่งกอสราง และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก
การกําหนดราคากลางงานกอสรางและการปรับปรุง การเสนอขอรับความเห็นชอบในการดําเนินการจัดหา
พัสดุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การจัดทําประกาศและเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ
การแจงผูประกอบการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ การตรวจสอบการพิจารณาผลการจัดหา การเสนอขออนุมัติ
ตอผูมีอํานาจ การทําสัญญาหรือขอตกลง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง
การเสนอผลการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมทัง้

๓๕
การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระ
ผูกพันตามสัญญา
๒.๒๗) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณในรายการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๒๘) การดําเนินการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๒๙) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผล
การจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๓๐) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุทหี่ นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
๒.๓๑) การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๓๒) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
๒.๓๓) การดําเนินการจัดจางซอมแซมอาคารและสิ่งกอสราง ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๓๔) ดําเนินการจัดจางบริการที่เกีย่ วกับอาคารที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหเปนไปตามกระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๓๕) งานประชุมเกีย่ วกับระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของ
กองโยธาธิการและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๓๖) งานรวบรวมรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และการจัดทําสารบบ
ในสวนของกองโยธาธิการ
๒.๓๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายโยธาธิการ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมาณการ
งานซอมแซมบํารุงรักษา และงานบริการและตกแตงสถานที่ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) งานบัญชีคุมพัสดุ
๓.๓) งานถอดแบบและจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill of
Quantities: BOQ) และประมาณราคาในเบื้องตนของงาน ดังนี้
๓.๓.๑) โครงการดานที่ดิน
๓.๓.๒) โครงการดานอาคารสถานที่
๓.๓.๓) โครงการดานสาธารณูปโภค

๓๖
๓.๓.๔)
๓.๓.๕)
๓.๓.๖)
๓.๓.๗)
๓.๓.๘)

โครงการดานโครงสรางของอาคาร
โครงการดานระบบตาง ๆ ของอาคาร
โครงการดานมัณฑนศิลป
โครงการดานสถาปตยกรรม
งานการซอมแซมอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกองบังคับการ
๓.๓.๙) งานการซอมแซมครุภัณฑและระบบตาง ๆ ของอาคาร
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการ
๓.๔) งานการคิดเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K) ที่อยูในความรับผิดชอบของกองบังคับการ
๓.๕) งานตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมดานราคาของการซอมแซม
อาคารสถานที่ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๖) งานตรวจสอบพิจารณาการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ
๓.๗) งานดําเนินการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ
๓.๘) งานออกรายการซอมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ
๓.๙) งานตรวจสอบพิจารณาซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่
และครุภณ
ั ฑ
๓.๑๐) งานดําเนินการซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ
๓.๑๑) งานออกรายการซอมแซมระบบตาง ๆ ของอาคารสถานที่และ
ครุภัณฑ
๓.๑๒) งานคลังพัสดุของฝายโยธาธิการ ๒
๓.๑๓) เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑในการตกแตงอาคารสถานที่
๓.๑๔) ดูแลและรักษาไมประดับในการตกแตงอาคารสถานที่
๓.๑๕) งานตกแตงสถานที่งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๑๖) งานสนับสนุนการจัดสถานทีง่ านพิธีของหนวยงานตาง ๆ ตามที่
รองขอ
๓.๑๗) งานจัดทําพวงมาลา พานพุม และอื่น ๆ
๓.๑๘) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ของสํานักงานผูบังคับบัญชาใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๓๗
๓.๑๙) งานจัดทําแผนผังอาคารและที่จอดรถภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๓.๒๐) ดําเนินการประสานงานอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายโยธาธิการ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงาน
กอสรางสวนกลาง งานบริหารงานกอสรางสวนภูมภิ าค งานใหคําปรึกษาในการควบคุมงานกอสรางที่ตอ งใช
เทคโนโลยีสูงหรือมีลักษณะพิเศษ งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการกอสรางของงานกอสราง
ในสวนภูมภิ าค งานสํารวจ รังวัด และระวังแนวเขตที่ดิน โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ควบคุมงานกอสรางและซอมแซมงานเกีย่ วกับ
๔.๒.๑) งานดิน
๔.๒.๒) งานรากฐาน
๔.๒.๓) งานโครงสราง
๔.๒.๔) งานถนน สะพาน เขื่อน และทอระบายน้ํา
๔.๒.๕) งานดานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
๔.๒.๖) งานภูมิสถาปตยกรรม
๔.๒.๗) งานดานสถาปตยกรรมอาคาร
๔.๒.๘) งานตกแตงภายใน
๔.๒.๙) งานระบบตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบอาคารและ
สิ่งกอสราง
๔.๓) งานใหคําปรึกษาในการควบคุมงานกอสรางของหนวยงานตาง ๆ
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) งานควบคุมงานกอสรางโดยเฉพาะงานที่ตอ งใชเทคโนโลยีชั้นสูง
หรือมีลักษณะพิเศษของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๕) งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลงานกอสรางและกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามรูปแบบและระยะเวลาทีก่ ําหนด
๔.๖) งานตรวจเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการกอสรางของงาน
กอสรางในสวนภูมภิ าค
๔.๗) งานเจาะสํารวจชั้นดิน
๔.๘) งานทดสอบการรับน้ําหนักของดิน

๓๘
๔.๙)
๔.๑๐)
๔.๑๑)
๔.๑๒)
๔.๑๓)
๔.๑๔)
๔.๑๕)

งานทดสอบความแนนของการบดอัด
งานดําเนินการทดสอบวัสดุกอสราง
งานสงตัวอยางวัสดุกอสรางไปทดสอบ
งานเก็บรักษา ทําลายตัวอยางวัสดุกอสราง
งานดําเนินการวิจัย คนควา และทดสอบวัสดุกอสราง
งานดําเนินการวิจัย คนควา และทดสอบวิธีการกอสราง
งานเผยแพรการวิจัยและคนควาเกีย่ วกับวัสดุกอสรางและวิธีการ

กอสราง
๔.๑๖) งานสํารวจเนือ้ ที่ที่ดิน
๔.๑๗) งานสํารวจระดับที่ดิน
๔.๑๘) งานสํารวจสิ่งแวดลอมขางเคียงที่ดิน
๔.๑๙) งานขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
๔.๒๐) งานรังวัดอาคารสิ่งกอสราง
๔.๒๑) งานตรวจสอบและระวังแนวเขตที่ดิน
๔.๒๒) งานทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตทีด่ ิน
๔.๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) กลุมงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาผูบังคับบัญชาในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งผูบังคับบัญชาในกองโยธาธิการ ทางดาน
เทคนิคเกี่ยวกับงานในหนาที่สถาปนิก วิศวกร และมัณฑนศิลป ดําเนินการวางโครงการและออกแบบ
รูปรายการ อาคารสิ่งกอสราง ทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมสาขาตาง ๆ และงานที่เกีย่ วกับ
มัณฑนศิลป ตลอดจนจัดทํางวดงานและงวดเงิน งานกอสราง รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๔) กองสรรพาวุธ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๒) งานบริหารงานบุคคล
๑.๓) งานคดีและวินยั
๑.๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๑.๕) งานการเงินและงานบัญชี
๑.๖) งานงบประมาณ
๑.๗) งานสงกําลังบํารุง
๑.๘) งานสวัสดิการ
๑.๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ

๓๙
๑.๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑.๑๒) งานนิติกรรม
๑.๑๓) งานศึกษาอบรม
๑.๑๔) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพ
กําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไป
อยางถูกตองและเปนปจจุบนั
๑.๑๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๑.๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒) ฝายสรรพาวุธ ๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัสดุ
ประเภทสรรพาวุธของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานคลังรับ – จาย บัญชีคุม และงานคลังอาวุธและ
วัตถุระเบิด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒.๒) งานคลังรับ – จาย บัญชีคุม
๒.๓) งานเสนอความตองการดานอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล เครื่องมืออุปกรณเทคนิคและยุทธภัณฑ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๒.๔) งานคุมและตรวจสอบบัญชี ตรวจสถานภาพอาวุธ วัตถุระเบิด
กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๕) งานตรวจสอบการเบิกจายและพิจารณาจายอาวุธ กระสุน
เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล เครื่องมืออุปกรณเทคนิคและยุทธภัณฑ
๒.๖) ลงจายพัสดุออกจากทะเบียนเมื่อไดรับการแจงการจําหนายแลว
๒.๗) งานบัญชีคุมหรือทะเบียนคุมเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๘) งานตรวจสถานภาพเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เครื่องมืออุปกรณ
เทคนิคและยุทธภัณฑ
๒.๙) งานเสนอความตองการเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เพื่อขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
๒.๑๐) งานเบิกจายและพิจารณาจายเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด

๔๐
๒.๑๑) งานลงจายเครือ่ งกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อไดรับแจงการจําหนายแลว
๒.๑๒) งานทําบัญชีคุม หรือทะเบียนรับ – จาย
๒.๑๓) งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบยุทธภัณฑที่เห็นควร
จําหนาย
๒.๑๔) งานแจงผลการจําหนายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ) ให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
๒.๑๕) งานติดตามผลการเรียกชดใชเงินใหกระทรวงการคลังทราบ
๒.๑๖) งานดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายพัสดุ (ประเภทสรรพาวุธ)
ตามวิธีที่ไดรับอนุมัติ
๒.๑๗) งานพิจารณาขออนุมัติผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในการจําหนาย
เครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดทีใ่ ชในราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑๘) งานขอรับความเห็นชอบตอสํานักพัฒนาความรวมมือเพือ่ การ
พัฒนาระหวางประเทศในการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
๒.๑๙) งานแจงผลการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิด
ใหหนวยงานที่คุมบัญชีหรือทะเบียนเพื่อลงจาย
๒.๒๐) งานแจงผลการจําหนายเครื่องกระสุนปนและวัตถุระเบิดให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
๒.๒๑) งานติดตามผลการเรียกชดใชเงินคาเครื่องกระสุนปนและ
วัตถุระเบิดทีใ่ ชในราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๒๒) งานแจงผลการชดใชเงินใหกระทรวงการคลังทราบ
๒.๒๓) งานดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องกระสุนปนและ
วัตถุระเบิดตามวิธีที่ไดรับอนุมัติ
๒.๒๔) สรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ของหนวยที่ไมมีเครื่อง Terminal GFMIS และสํานักงานตํารวจแหงชาติ และลงขอมูลแจกจายในระบบ
๒.๒๕) งานคลังอาวุธ และเครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๒๖) งานแจกจายอาวุธทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
๒.๒๗) งานจัดคลัง ดูแลรักษาและทําความสะอาดอาวุธ
๒.๒๘) งานจัดคลัง ดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องประกอบ ชิ้นสวน
อะไหล
๒.๒๙) งานจัด ลําเลียง ขนยาย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจายอาวุธ
เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล ที่ไดมาจากการจัดหาและที่หนวยตาง ๆ นําสงคืน

๔๑
๒.๓๐) งานควบคุมอาวุธ เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๓๑) งานเบิก – จายอาวุธ เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
๒.๓๒) งานลงจายอาวุธ เครื่องประกอบ ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อไดรับการแจงจําหนายแลว
๒.๓๓) งานคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
๒.๓๔) งานแจกจายกระสุนและวัตถุระเบิด
๒.๓๕) งานจัดคลัง ดูแลรักษากระสุนและวัตถุระเบิด
๒.๓๖) งานเบิกจายและพิจารณาจาย กระสุน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด
๒.๓๗) งานลงจายเครือ่ งกระสุน วัตถุระเบิด ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อไดรับการแจงจําหนายแลว
๒.๓๘) งานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทําลายเครื่องกระสุนตามคําสั่ง
ของผูมีอํานาจ
๒.๓๙) งานจัด ลําเลียง ขนยาย ควบคุม บํารุงรักษา และแจกจาย
เครื่องกระสุนที่ไดมาจากการจัดหา และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และทําลายวัตถุระเบิดตามคําสัง่ ของ
ผูมีอํานาจ
๒.๔๐) งานควบคุมดูแล เก็บรักษา และทําใหปลอดภัยซึ่งของกลาง
สงตรวจที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๔๑) งานบัญชีคุมของกลางสงตรวจ
๒.๔๒) งานลงจายบัญชีคุมของกลางเมื่อไดทําลายแลว
๒.๔๓) งานลําเลียงขนยายของกลาง
๒.๔๔) การดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตาง ๆ ของการจัดหาพัสดุ
ประเภทสรรพาวุธ และการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นประกอบการดําเนินการ ไดแก การเสนอ
ขอรับความเห็นชอบในการดําเนินการจัดหาพัสดุ การเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ การจัดทํา
ประกาศและเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ การแจงผูป ระกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบ
การพิจารณาผลการจัดหา การเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจ การทําสัญญาหรือขอตกลง การบริหารสัญญา
การตรวจรับพัสดุ การเสนอผลการตรวจรับพัสดุ การสงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมทั้ง
การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ จนกระทั่งหมดภาระ
ผูกพันตามสัญญา
๒.๔๕) การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณในรายการจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๔๖) การดําเนินการในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ

๔๒
๒.๔๗) การจัดทําบัญชีควบคุมรายการการจัดหาพัสดุ และการรายงานผล
การจัดหาพัสดุที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๔๘) การพิจารณาตรวจสอบงานจัดหาพัสดุทหี่ นวยตาง ๆ นําเสนอตอ
ผูบังคับบัญชา
๒.๔๙) การจัดการประชุมเฉพาะในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
๒.๕๐) การใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุที่อยู
ในความรับผิดชอบ
๒.๕๑) การรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะพัสดุทั้งหมดที่เกีย่ วของกับ
การจัดหาพัสดุ และการจัดทําสารบบคุณลักษณะเฉพาะของกองสรรพาวุธ
๒.๕๒) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุเฉพาะในสวนของกองสรรพาวุธ
๒.๕๓) การดําเนินการจัดหาวัสดุกระสุนปน และวัตถุระเบิด ใหเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๕๔) ดําเนินการจัดหาวัสดุอะไหล อาวุธยุทธภัณฑ ใหเปนไปตาม
กระบวนการขัน้ ตอนตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของกําหนดไว
๒.๕๕) การตรวจสอบรายการความตองการ ปริมาณหรือจํานวน
ความตองการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะใชจดั หา และเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดหา
๒.๕๖) การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคา
ที่จําเปนเพื่อประกอบการจัดหา
๒.๕๗) การรวบรวบรายชื่อผูทิ้งงาน การแจงเวียน และจัดทําสารบบ
ในสวนของกองสรรพาวุธ
๒.๕๘) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายสรรพาวุธ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยขอมูล
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด งานตรวจพิสจู นวัตถุระเบิด งานชางอาวุธ งานผลิตกระสุน และ
งานวิชาการและฝกอบรมดานสรรพาวุธ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๓.๒) ศูนยขอมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด เปน
ศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด โดยรวบรวมขอมูล
ที่มีอยูมาใชในการประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถใชในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผล
การปฏิบัติการของขาราชการตํารวจ และใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกีย่ วของหรือสวนราชการตาง ๆ
ที่สอบถามขอมูล ทั้งนี้ ใหถอื ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่ วของ

๔๓
๓.๓) วางระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสงขอมูล การปรับปรุงขอมูล
และการแกไขขอมูลทั้งเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร
๓.๔) ประสานงาน อํานวยการ และเรงรัดหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่
จัดสงขอมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือขายคอมพิวเตอร ใหจัดสงขอมูลและจัดการกับขอมูลตามระเบียบ
ที่กําหนด
๓.๕) รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล โดยกําหนดระเบียบ
ขอบังคับการกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติของเจาหนาที่
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
๓.๖) ประมวลเหตุการณประจําวันและเหตุการณพิเศษที่เกิดขึ้นจาก
ทั่วประเทศ
๓.๗) ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ นอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อใหไดมาซึง่ เปนประโยชนในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม บํารุงรักษาระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลไวแลว
๓.๘) ประสานงานและรวมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบในการแกไข
ปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟตแวรทใี่ ชในการจัดเก็บขอมูลและระบบการสื่อสารขอมูล
๓.๙) งานตรวจพิสจู นวัตถุระเบิดวา
- เปนวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติหรือไม
- เปนชนิดใด จําพวกใด
- นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม
- อยูในสภาพใชการไดหรือไม สามารถทําอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด
๓.๑๐) งานเก็บรักษา รับฝากวัตถุระเบิดที่สงมาตรวจพิสูจน
๓.๑๑) งานทําลายวัตถุระเบิดตามคําสั่งของผูมีอํานาจใหทําลาย
๓.๑๒) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด
๓.๑๓) งานแยกประเภทของกลาง
๓.๑๔) งานบัญชีคุมวัตถุระเบิดของกลาง
๓.๑๕) งานฝกอบรม วางแผนในการกําหนดหลักสูตร จัดทําหลักสูตร และ
วิธีการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานสรรพาวุธ
๓.๑๖) งานอํานวยการและดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร
๓.๑๗) งานติดตามประเมินผลการจัดฝกอบรม
๓.๑๘) ใหคําปรึกษาผูบ ังคับบัญชาทางดานเทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน และ
ทําหนาที่ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ดานสรรพาวุธ

๔๔
๓.๑๙) งานวิชาการและฝกอบรมดานสรรพาวุธ
๓.๒๐) จัดหาเอกสาร และตําราวิชาการดานสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานเทคนิคเกีย่ วกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๑) จัดทําเอกสารหรือตําราวิชาการดานสนับสนุนการศึกษาคนควา
ดานเทคนิคเกีย่ วกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๒) วิเคราะหและกําหนดนโยบาย และจัดทํางบประมาณในการวิจยั
ประเมินผลแผนงานการพัฒนาดานอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลาย
วัตถุระเบิด
๓.๒๓) การพัฒนาเครือ่ งมืออุปกรณเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๔) การพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องประกอบ เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด การเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด
๓.๒๕) งานตรวจสภาพอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดทีห่ นวยตาง ๆ สงคืน
๓.๒๖) งานสงซอมและจัดทําเครื่องหมายอาวุธ
๓.๒๗) งานผลิตเครื่องประกอบ
๓.๒๘) งานผลิตชิ้นสวนอะไหล
๓.๒๙) งานซอมอาวุธ กระสุนปน เครื่องอะไหลปน ทุกชนิดในโรงงาน
๓.๓๐) งานซอมอาวุธ กระสุนปน เครื่องอะไหลปน ทุกชนิดตามที่
หนวยรองขอ
๓.๓๑) งานตรวจสภาพทดลองอาวุธปน กระสุนปนที่สงมาซอม และ
ที่ซอมเสร็จแลว
๓.๓๒) งานตรวจพิสจู นอาวุธ เครื่องกระสุนปนวา
- เปนเครื่องกระสุนตามพระราชบัญญัติหรือไม
- เปนชนิดใด จําพวกใด
- นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตไดหรือไม
- อยูในสภาพใชการไดหรือไม สามารถทําอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสินไดมากนอยเพียงใด
๓.๓๓) งานเก็บรักษา รับฝากอาวุธ เครื่องกระสุนที่สงมาตรวจพิสูจน
๓.๓๔) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน อาวุธ เครื่องกระสุน
๓.๓๕) งานผลิตกระสุน
๓.๓๖) งานผลิตอาวุธและทําเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล

๔๕
พรอมหมายเลขประจําโล
๓.๓๗) งานตรวจรับอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล
เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่หนวยตาง ๆ สงคืน
๓.๓๘) งานสงอาวุธ กระสุน เครื่องประกอบ ชิ้นสวนอะไหล ที่ตรวจรับ
เพื่อเก็บรักษาหรือซอมบํารุง
๓.๓๙) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) ฝายสรรพาวุธ ๓ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนยรับแจงเหตุ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ งานคนหาเก็บกู พิสูจนทราบ ทําใหปลอดภัยซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยวาจะมี
หรือไดรับแจง งานตรวจสถานที่เกิดเหตุในกรณีที่มีเหตุเกิดระเบิดขึ้น งานปองกันการกอวินาศกรรม
งานถวายความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ การเก็บรักษาและซอมแซม
เครื่องมือเทคนิค โดยปฏิบตั ิหนาที่ ดังนี้
๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๔.๒) ศูนยรับแจงเหตุตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๔.๓) เปนศูนยรวมขาวสาร ศูนยการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุ โทรศัพท
โทรสาร และติดตอประสานการขาวกับหนวยราชการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔) เปนศูนยแจงเหตุ รวมทั้งการบริการประชาชนเกีย่ วกับการ
สอบถามทางโทรศัพท
๔.๕) เปนศูนยควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ
๔.๖) รายงานเหตุพิเศษหรือเหตุทคี่ วรรายงานใหผูบังคับบัญชาและ
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของทราบ
๔.๗) เปนศูนยตรวจสอบ และใหขอ มูลเกี่ยวกับเหตุ ตรวจสถานที่
เกิดเหตุ
๔.๘) เปนศูนยติดตอสื่อสารเรียกติดตามตัวทางวิทยุ
๔.๙) เปนเจาหนาทีห่ ลักในการจัดทํารหัสสัญญาณเรียกขานประจําตัว
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร หนวยงาน และชุดปฏิบัตกิ าร รวมตลอดถึงยานพาหนะในกองบังคับการ
เพื่อใชติดตอสือ่ สารทางวิทยุ
๔.๑๐) งานตรวจ คนหา พิสูจนทราบ เก็บกู เคลื่อนยาย ขนยาย ทําให
ปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง ในสถานที่ซึ่งไดรับแจงวา
- มีเหตุขวู างระเบิด
- มีเหตุวางระเบิด
- มีเหตุพบวัตถุตองสงสัย
- มีเหตุพบวัตถุระเบิด

๔๖
๔.๑๑) งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในสถานที่ซึ่งไดรับแจงวามีเหตุ
เกิดระเบิดขึ้น
๔.๑๒) งานรวมปองกันการกอวินาศกรรม และการกอการรายดวย
วัตถุระเบิด
๔.๑๓) งานตรวจสถานที่ ถวายความปลอดภัย หรือรักษาความปลอดภัย
แกบุคคลสําคัญ ตลอดจนงานพิธีตาง ๆ ทั้งสวนราชการและประชาชนทั่วไป
๔.๑๔) งานถายรูป ลาง อัด ขยายภาพ เกี่ยวกับงานเก็บกูว ัตถุระเบิด
๔.๑๕) งานสนับสนุนการฝกอบรมเกี่ยวกับงานเก็บกูวัตถุระเบิด
๔.๑๖) งานจัดวิทยากร จัดทําคูมือ ใหคําแนะนําการรักษาความปลอดภัย
และการปองกันอันตรายจากวัตถุระเบิดทั้งสวนราชการและประชาชนทั่วไป
๔.๑๗) งานเปนพยานศาลเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
๔.๑๘) งานวางแผนถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยแก
บุคคลสําคัญ ตลอดจนงานพิธีตาง ๆ ทั้งสวนราชการและประชาชนทัว่ ไป
๔.๑๙) งานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
๔.๒๐) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ
๔.๒๑) งานเก็บรักษาเครื่องมือเทคนิค
๔.๒๒) งานบัญชีคุม เบิกจาย ยืมเครือ่ งมือเทคนิค
๔.๒๓) งานควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเทคนิค
๔.๒๔) งานซอมบํารุงเครื่องมือเทคนิค
๔.๒๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

