ระเบียบสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
ว่ าด้ วยการกําหนดอํานาจหน้ าทีข่ องส่ วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
****************
กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้ วย
(๑) ฝ่ ายอํ า นวยการ ๑ มี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งาน
เลขานุ การ งานบริ หารงานบุคคล งานสวัสดิ การ งานศึกษาอบรม และงานสรรหาของตํารวจภูธรภาค โดย
ปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุ รการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ฝ่ ายอํานวยการ ๑ และ
กองบังคับการอํานวยการและตํารวจภูธรภาค
๒) เป็ นเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอํานวยการหรื อตํารวจภูธรภาค จัดให้มี
การประชุมขึ้น เว้นแต่กรณี ที่มีเจ้าของเรื่ องการประชุมรับหน้าที่เป็ นเลขานุการของการประชุม
๓) รวมรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ราชกิจจานุเบกษา
และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ป้ องกันและระงับอัคคีภยั สถานที่ราชการของกองบังคับ
การอํานวยการและตํารวจภูธรภาค
๕) ควบคุมสมุดลงเวลาทํางานของตํารวจภูธรภาคให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
๖) จัดข้าราชการตํารวจไปร่ วมในกิจกรรมหรื อพิธีการต่าง ๆ
๗) เสนอแนะ จัด ทํา นโยบาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ ตัว บุ ค คล เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของตํารวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการสรรหาตัวบุคคล
เข้ารับราชการตํารวจ
๘) จัด ทํา การสํา รวจ ศึ ก ษา วิเ คราะห์ และประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านของบุ ค คลในสัง กัด
ตํารวจภูธรภาค เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๙) จัดทําและเสนอแนะการวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งให้กบั หน่วยงานในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑๐) จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณด้านอัตรากําลังของตํารวจภูธรภาค
๑๑) จัดทําทําเนี ยบอัตรากําลังอนุญาตข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง ตลอดจน
การจัดทําทะเบียนพลที่มีอยูจ่ ริ ง
๑๒) ประสานงานด้ า นอัต รากํา ลัง และอัต ราเงิ น เดื อ นกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจ้างให้
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และแจ้งให้สาํ นักงานตํารวจแห่ งชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหม่แลการขอ
แปลงอัตรา

๑๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจ้างใน
สักกัดตํารวจภูธรภาค
๑๔) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การโอน การรั บ สมัค รบุ ค คลภายนอกเข้า รั บ ราชการในสั ง กัด
ตํารวจภูธรภาค
๑๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบตั ิราชการ
๑๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการสัง่ ให้ขา้ ราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคสํารองราชการ
๑๗) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ การลาออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทาง
วินยั
๑๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ การขอปลดประจําการของข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร
๑๙) ดํา เนิ น การประสานงานกับ ภาคเอกชน หรื อหน่ ว ยราชการอื่ น กรณี ใ ห้ ต ํา รวจไป
รักษาการณ์
๒๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตํารวจราชสํานักเวร
๒๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเงินเพิ่มพิเศษ
ต่าง ๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญตรา เครื่ องหมายแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ
๒๒) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดตํารวจภูธรภาคประจําเดือน
๒๓) รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบประจําปี และ
เก็บสถิติผลงานเป็ นรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรื อหย่อยความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจ
แห่งชาติ
๒๔) จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟ้ มประวัติขา้ ราชการ
ตํารวจ รวมทั้งตํารวยนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดี ความชอบพิเศษ ประวัติ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสู ตรต่าง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อการขอเปลี่ยนแปลงไป
ให้ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งของข้า ราชการตํา รวจในสั ง กัด กองบัง คับ การอํา นวยการ ตํา รวจภู ธ รภาค และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๕) จัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรี ยญตราประเภทต่าง ๆ และ
บัต รประจํา ตัว อื่ น ๆ ให้แ ก่ ข า้ ราชการตํา รวจ พนัก งานราชการ ลู ก จ้า ง และข้า ราชการบํา นาญในสัง กัด
ตํารวจภูธรภาค
๒๖) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างจะที่ครบ
กําหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญและการขอเลื่อนยศผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ

๒๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และการเรี ยก
คืน
๒๘) ดําเนิ นการปฐมนิ เทศข้าราชการตํารวจที่เข้ารับราชการใหม่หรื อย้ายเข้ามาใหม่ให้ทราบ
และเข้าใจเป้ าหมายและนโยบายในการปฏิบตั ิงาน
๒๙) จัดการเกี่ ยวกับสวัสดิ การข้าราชการตํารวจและการสงเคราะห์แก่ ครอบครัวข้าราชการ
ตํารวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน
๓๐) จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตํารวจในด้านการศึกษา ได้แก่การจัดหา
ทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เป็ นต้น
๓๑) จัดหาบ้านพักให้กบั ข้าราชการตํารวจที่เดือดร้อนเรื่ องที่พกั อาศัย
๓๒) เป็ นเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น การกูเ้ งินกองกลางอุดหนุนตํารวจ
การขอกูเ้ งินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็ นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยังสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
๓๓) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มกิจกรรมด้านกีฬาให้กบั ข้าราชการตํารวจทุกหน่ วยงานใน
สังกัด
๓๔) จัดให้ขา้ ราชการตํารวจเข้าศึกษาและฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติหรื อส่ วนราชการอื่น
๓๕) ดําเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตํารวจขอลาศึกษาต่อ
๓๖) ดําเนินการเกี่ยวกับกรประเมินและการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานสอบสวน
๓๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
๓๘) งานบันทึ ก ตรวจสอบ ควบคุ ม และรายงานข้อมูลสถานภาพกําลังพลของข้าราชการ
ตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกําลังกลางของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และ
ดําเนินการ เพื่อให้ขอ้ มูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
๓๙) งานที่ มิได้กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของหน่ วยงานใดไว้เป็ นการเฉพาะ หรื องานที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่ วยงาน โดยประมวลเรื่ องเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่ วยงานใดเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
๔๐) ปฏิ บตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิ ของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องหรื อที่ ได้รับ
มอบหมาย
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝ่ ายอํานวยการ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับงานการข่าวและงานสถิติขอ้ มูลของ
ตํารวจภูธรภาค โดยปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ ายอํานวยการ ๒

๒) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่ อสาร และ
การรักษาความปลอดภัยฝ่ ายตํารวจ
๓) จัดทําข้อมูลท้องที่และรายงานสถานการณ์ดา้ นการป้ องกันอาชญากรรม ด้านความมัน่ คง
ด้านกิจการพิเศษ และด้านอื่น ๆ เพื่อรายงานให้กบั ตํารวจภูธรภาคและสํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบ
๔) ดําเนิ นวานเกี่ ยวกับงานด้านข่าว การตรวจสอบข่าวและการวิเคราะห์ข่าวในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สาํ คัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประโยชน์ในการปฏิบตั ิทาง
ราชการ
๖) งานศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจภูธรภาค
๗) ดําเนิ นการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติขอ้ มูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของตํารวจภูธรภาค เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท
๘) ดํา เนิ น การงานบู ร ณาการด้า นการข่ า ว รวมทั้ง การดํา เนิ น กรรมวิ ธี ต่ อ ข่ า ว เพื่ อ เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่ วนราชการต่าง ๆ
๙) จัด ทําทะเบี ย นประวัติ ข องแหล่ ว งข่ าว จัด หาและควบคุ ม การปฏิ บตั ิ ง านของแหล่ ง ข่า ว
(สายลับ) หรื อแหล่งข่าวอื่น ๆ
๑๐) วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่ งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงของประเทศ
๑๑) ศึกษา วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ ายตํารวจ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
๑๒) ดําเนิ นการด้านกิ จกรรมเสริ มสร้ างความสัมพันธ์และความร่ ว มมื อด้านการข่าวอย่าง
ต่อเนื่องกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝ่ ายอํานวยการ ๓ มี หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ ยวกับงานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
งานวิจยั และประเมินผล โดยปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ ายอํานวยการ ๓
๒) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การเสนอแนะนโยบาย กํา หนดยุท ธศาสตร์ วางแผน ทํา โครงการ
ตลอดจนควบคุม กับกับ ดูแลแผนด้านป้ องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภท

๓) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การเสนอแนะนโยบาย กํา หนดยุท ธศาสตร์ วางแผน ทํา โครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนความมัน่ คงภายในประเทศของตํารวจภูธรภาค เช่น ความมัน่ คงทางการเมือง
และการบริ หาร ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางสังคม เป็ นต้น
๔) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การเสนอแนะนโยบาย กํา หนดยุท ธศาสตร์ วางแผน ทํา โครงการ
ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสําหรั บองค์พระมหากษัตริ ย ์ พระราชิ นี พระรั ช
ทายาท ผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ วงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสําคัญอื่น และแผนด้านกิจการพิเศษ
๕) วางแผนป้ องกันแลบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
๖) พิจารณาปรับปรุ งวิธีการและรู ปแบบของการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงานตํารวจภูธรภาค
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
๗) แผนด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
๘) พิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น โดยอาศัยเครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง
๙) ริ เริ่ มและดําเนิ นการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการด้านงานบริ หารกิจการตํารวจและอื่นๆ
ตามความเหมาะสม รวมทั้งปรานงานทางวิชาการกับส่ วนราชการอื่น
๑๐) จัด ทํา คู่ มื อ และแนวทางปฏิ บ ัติ ร าชการให้ กับ ข้า ราชการตํา รวจฝ่ ายต่ า ง ๆ ในสั ง กัด
ตํารวจภูธรภาค รวมทั้งการจัดทําและรวบรวมการแบ่งมอบหน้าที่การงานของกองบังคับการอํานวยการและ
ตํารวจภูธรภาค
๑๑) ดําเนิ นการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้องในอํานาจหน้าที่ของตํารวจภูธรภาค รวมทั้งการ
วางแผนป้ องกันและปราบปรามผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจร
๑๒) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่าง ๆ และดําเนิ นตาม
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ตัวชี้วดั ) ทั้งของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติและตํารวจภูธรภาคและกองบังคับการ
อํานวยการ
๑๓) รวบรวมข้อมู ลสถิ ติคดี อาญาที่ เกิ ดขึ้นในเขตพื้น ที่ ทําการประมวลและวิเคราะห์ สถิ ติ
คดีอาญาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่างๆ ประกอบการวางแผนป้ องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
๑๔) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบ รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการปฏิบตั ิในงานตํารวจ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
๑๕) ดําเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๖) วิเคราะห์กาํ หนดความต้องการในการฝึ กอบรมและติดตามประเมินผล ประสานหน่ วยที่
เกี่ยวข้องกําหนดหลักสู ตรที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง หรื อการใช้เทคนิ คพิเศษ
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค

๑๗) รวบรวมแผนการฝึ กความต้อ งการของหน่ ว ย เพื่ อ บรรจุ เ ป็ นแผนการฝึ กในรอบ
ปี งบประมาณ
๑๘) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๔) ฝ่ ายอํานวยการ ๔ มีหน้าที่และความรั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานพลาธิ การ งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งานส่ งกําลังบํารุ ง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการ และงานสรรพาวุธ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายอํานวยการ ๔
๒) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดทําแผนโครงการ ตรวจสอบจัดทําสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง
กําหนดความต้องการพัสดุ เพื่อขอรับการสนับสนุ นงบประมาณเป็ นค่าจัดหาพัสดุ ให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุ ง บํารุ งรักษา และจําหน่ายพัสดุ
สิ่ งของหลวงทุกประเภท
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิ การ และควบคุมที่ดิน และสิ่ ง
ปลูกสร้างของตํารวจภูธรภาค และหน่วยงานในสังกัด
๔) จัดทําบัญชีหรื อทะเบียนการรับ จําหน่าย เก็บรักษาและการบํารุ งรักษาของงานด้านส่ งกําลัง
บํารุ งและงานพลาธิการ
๕) ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิ การ ยานพาหนะ เครื่ องมื อสื่ อสาร
อาคารสถานที่
๖) ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ เครื่ องมือสื่ อสาร อาคาร สถานที่และอื่น ๆ
ที่ใช้ในราชการ
๗) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่ ง
กําลังบํารุ งและงานพลาธิการ
๘) ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และตรวจสอบสถานภาพ
พัสดุดา้ นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๙) ดํา เนิ น งานเกี่ ย วกับ การขนส่ ง การกํา หนดความต้อ งการควบคุ ม เก็ บ รั ก ษา แจกจ่ า ย
ยานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษายานพาหนะ
๑๐) จัด หาเครื่ องอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ต่ า ง ๆ ที่ ต ้อ งใช้ เ กี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการจัดเตรี ยม และการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุม
ของกองบังคับการอํานวยการและตํารวจภูธรภาค
๑๑) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย

๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๕) ฝ่ ายอํานวยการ ๕ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรื อน งานประชาสัมพันธ์
และงานชุมชนสัมพันธ์ โดยปฏิบตั ิหน้า ที่ดงั นี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายอํานวยการ ๕
๒) เสนอแนะ ริ เริ่ ม และปฏิ บ ัติ ก ารใด ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งความสนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ ของ
สาธารณชนต่อนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนําตลอดจนคําสัง่ ต่าง ๆ ของตํารวจภูธรภาค
๓) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริ หารงานตํารวจ
๔) งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความร่ วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่ วนของสังคม
๕) สํารวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบาย โครงการและ
การปฏิบตั ิงานของตํารวจภูธรภาค
๖) รั บ นโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ ย วกับ การประชาสั ม พัน ธ์ ม าปฏิ บ ัติ ตลอดจน
เสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์ เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
๗) ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการให้คาํ แนะนํา ชี้ แจงแก่ ประชาชนให้เข้าใจถึงวิธีการเกี่ ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ
๘) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่ อมวลชนและประชาชนในการปฏิบตั ิงานของ
ตํารวจภูธรภาค
๙) ดําเนินการอํานวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามประชาชนที่มาติดต่อตํารวจภูธรภาค
๑๐) ดําเนิ นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตํารวจภูธรภาคต่อสื่ อมวลชนและ
ประชาชนทัว่ ไป
๑๑) งานประชาสัมพันธ์ เช่น การออกวารสาร หรื อข่าวสารภายใน การดําเนิ นงานตั้งแผงปิ ด
ประกาศ จัดทําที่ติดต่อสอบถาม เป็ นต้น
๑๒) รวบรวมข่าวหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตํารวจภูธรภาคเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
๑๓) จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สาํ คัญ ๆในการใช้ตรวจสอบและปฏิบตั ิราชการ
๑๔) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างข้าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่ งชาติกบั
ข้าราชการหน่วยอื่นเพื่อการประสานความร่ วมมือในการปฏิบตั ิราชการ
๑๕) ร่ วมกิจกรรมและให้บริ การแก่ชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสมและดําเนินการอื่นใด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อประชาชน
๑๖) รับฟั งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการตํารวจหรื อการปฏิบตั ิงานของ
ตํารวจ

๑๗) เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกําหนดมาตรฐานให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม การป้ องกันการทําลายความมัน่ คงของประเทศ การจราจร การป้ องกันยาเสพติด
ให้โทษให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และสตรี
๑๘) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๖) ฝ่ ายอํานวยการ ๖ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี โดย
ปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายอํานวยการ ๖
๒) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ จัด ทํา จัด สรร บริ ห าร ติ ด ตาม ประเมิ น ผลงานด้า น
งบประมาณ
๓) จัด ทําทะเบี ยนและควบคุ มงานงบประมาณของตํารวจภู ธรภาค ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํางานด้านการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
๔) ควบคุ ม กํากับ ติ ดตาม เร่ งรั ดผลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนงาน ผลผลิ ต กิ จกรรม ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และส่ วนราชการอื่น
๕) ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลกรปฏิบตั ิ และดําเนิ นการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
การบริ หารงบประมาณในระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๖) รวบรวมความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ตามแผนงาน งานโครงการวิเคราะห์
ความจําเป็ นและความเหมาะสม เพื่อจักทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี และของบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติมระหว่างปี
๗) การจัดทําแผนการใช้จ่าย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอนงบประมาณ การ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณแทนกัน การขอสนับ สนุ น งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ของหน่ ว ยงานในสั ง กัด กรใช้จ่ า ย
งบประมาณค้างเบิกข้ามปี การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลสถิติ
เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน เงินรางวัล
และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด
๙) ตรวจสอบและรั บรองความถูกต้องของบัญชี ขอเบิกเงินเดื อนข้าราชการตํารวจ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดตํารวจภูธรภาคประจําเดือน
๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ ทุกประเภท
ของตํารวจภูธรภาค

๑๑) การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่น ๆ ทุกประเภทของตํารวจภูธร
ภาค ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทําบัญชีรับ-จ่าย
๑๒) จัดเก็บรักษาเงิ นงบประมาณ เงิ นนอกงบประมาณและเงินอื่น ๆ รวมทั้งการรับ-ส่ งเงิ น
รายได้แผ่นดิน
๑๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ ใบเบิกเงินทุกประเภท
๑๔) จัดทํางบเดือนและรายงานฐานะการเงินส่ งส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑๕) ดําเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท
๑๖) จัดทําหนังสื อรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
๑๗) จัดทํารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้งานงบประมาณทราบตามกําหนดเวลา
๑๘) ดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาสมุดคู่มือ วางฎีกา ควบคุมและดําเนิ นการเกี่ยวกับเงิน
เบิกเกินส่ งคืนคลัง ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี
๑๙) ตรวจสอบและพิจารณาคําขอเงินบําเหน็จบํานาญ การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น
ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน
๒๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดตํารวจภูธรภาค
๒๑) ขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ทํา ศพข้า ราชการตํา รวจหรื อ ประชาชนที่ เ สี ย ชี วิ ต ในการช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
๒๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้งรายการหัก
ภาษีต่อกรมสรรพากรในการเสี ยภาษีประจําปี ของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ตํารวจภูธรภาค
๒๓) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษา แนะนํากับหน่วยงานในสังกัด
๒๔) การดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของตํารวจภูธรภาค
๒๕) การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องการเงินสงเคราะห์ และการสวัสดิการอื่น ๆ
๒๖) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๒๗) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๗) ฝ่ ายอํานวยการ ๗ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดี และวินัย การรับคําร้องเรี ยนข้าราชการ
ตํารวจว่ากระทําผิดวินยั การพัฒนา ตรวจสอบ กลัน่ กรอง วิเคราะห์ ให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง สํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตํารวจภูธร
ภาค โดยปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายอํานวยการ ๗
๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคําร้องเรี ยนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในส่ วนที่เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนและเรื่ องที่กล่าวหาข้าราชการตํารวจในความรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค
ว่า กระทําผิด วิ นัย ไม่ ว่า จะมาร้ อ งเรี ย นด้ว ยตนเองหรื อร้ อ งเรี ย นทางจดหมาย เว็บไซต์ หนังสื อ พิมพ์ สื่ อ
สารสนเทศอื่นใด หรื อหน่วยงานอื่นที่ส่งมา แล้วดําเนินการไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทําสถิ ติการร้ องเรี ยนข้าราชการตํารวจที่ กระทําผิดวินัยหรื อกระทําผิดคดี อาญา โดย
จัดแยกเป็ นประเภทเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ปัญหาเรื่ องส่ วนตัว และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขา้ ราชการตํารวจต้องหาคดีอาญาและหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตรวจพบเป็ นข้อบกพร่ อง ทั้งปั ญหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาทาง
วินยั
๕) พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ งในสํานวนการสื บสวน
ข้อเท็จจริ งและสํานวนการสอบสวนพิจารณาทางวินยั รวมทั้งกรณี ที่ไม่มีการสื บสวนหรื อสอบสวน เนื่องจาก
เป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมายกําหนด แล้วมีความเห็นเสนอผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อสัง่ การหรื อลงโทษ
ตามความเหมาะสม
๖) พิจารณาและตรวจสอบเกี่ ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจ
แห่งชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
๗) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ ข้า ราชการตํา รวจกระทํา ความผิด อาญาให้เ ป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดําเนินการทางวินยั
๘) ดําเนิ นการเกี่ ยวการเสนอพักราชการหรื อการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการ
ตํารวจที่กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทําความผิดทางอาญา ตลอดจน
การรายงานในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
๙) จัดการขอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้เป็ นทนายแก้ต่างคดี กรณี ขา้ ราชการตํารวจถูกฟ้ องคดี
เนื่องมาจากปฏิบตั ิการตามหน้าที่
๑๐) ติดตามผลทางคดีและทางวินยั ตลอดจนคําพิพากษาชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตํารวจ
ในสัง กัด ตํา รวจภู ธ รภาคเพื่ อ ดํา เนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง การแจ้ง เปลี่ ย นแปลงสถานภาพของ
ข้าราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั
๑๑) กําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาคให้มีความประพฤติอยูใ่ นกรอบวินยั ตํารวจ
๑๒) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ เสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง แลประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๓) ดําเนิ นการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา พิจารณา วินิจฉัยตีความปั ญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับตํารวจภูธรภาค
๑๔) ควบคุมพิจารณาและวินิจฉัยสํานวนคดีแพ่ง ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริ งเพื่อ
ดําเนิ นคดีแพ่ง กรณี ที่ตาํ รวจภูธรภาคเป็ นโจทก์หรื อจําเลย ตลอดจนการพิจารณาปั ญหาข้อหารื อเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางแพ่ง
๑๕) เป็ นที่ปรึ กษาช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา รวมทั้งดําเนิ นการตามกระบวนการทางอาญา ทาง
แพ่ง และทางปกครองกรณี ขา้ ราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค และหน่วยงานถูกฟ้ องในเหตุที่เกิดจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่
๑๖) ดําเนินการให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
๑๗) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑๘) งานเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มงานสอบสวน
๑๙) งานดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
๒๐) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
(๘) ฝ่ ายอํา นวยการ ๘ มี ห น้าที่ แ ละความรั บผิด ชอบเกี่ ย วกับงานกิ จ การต่ างประเทศ งานวิ เ ทศ
สัมพันธ์ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายอํานวยการ ๘
๒) งานวิเทศสัมพันธ์
๓) จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ข่าวต่าง ๆ จากต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในข้อมูล หรื อประโยชน์
ของการพัฒนาหน่วยงานในตํารวจภูธรภาค
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจภูธร
ภาคกับตํารวจหรื อองค์การต่างประเทศ
๕) ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการต้อนรั บตํารวจหรื อองค์การต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดู งานของ
ตํารวจภูธรภาค
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตํารวจขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ
๗) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องตํารวจขอลาไปศึกษาดูงาน
๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มหรื อช่วยเหลืองานแปลและล่าม
๙) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย

(๙) ฝ่ ายอํานวยการ ๙ มี หน้าที่และความรั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร โดยปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ ายอํานวยการ ๙
๒) เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุ นการ
จัดการด้านป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรภาค โดยรวมรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการ
ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผล การปฏิบตั ิการ
ของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และให้บริ การข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อส่ วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล
๓) ประมวลเหตุการณ์ประจําวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค
๔) วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่ งข้อมูล การปรับปรุ งข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้ง
ทางเอกสารและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
๕) ประสานงาน อํานวยการ และเร่ งรั ดหน่ วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จดั ส่ งข้อมูลทั้งหมดทาง
เอกสารและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จดั ส่ งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กาํ หนด
๖) รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดรหัสผ่านของ
เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิ ที่เกี่ ยวข้อง และตรวจสอบการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ท้ งั ภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานี
เครื อข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
๗) ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบํารุ งรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ไว้แล้ว
๘) ประสานงานและร่ วมกับงานเทคนิ คและพัฒนาระบบในการแก้ไขปรั บปรุ งและพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่ อสารข้อมูล
๙) ประสานงานกับฝ่ ายอํานวยการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล การพัฒนา และการบํารุ งรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสม
ด้านเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ
๑๐) พัฒนา บํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ คือ
๑๐.๑) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ หลัก ระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
ท้องถิ่น (LAN) และระบบสัง่ การที่ศูนย์เครื อข่ายท้องถิ่นประจําสถานีตาํ รวจและตํารวจภูธรภาค ระบบสื่ อสาร
ข้อมูลไร้สายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
๑๐.๒) ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ งานปรับแต่งโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ ทุก
ระบบที่เกี่ยวข้อง
๑๑) การปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
๑๒) พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุ งพัฒนาเทคนิ คเกี่ยวกับการสื่ อสารและโทรคมนาคมของฝ่ าย
อํานวยการ ๙ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆในตํารวจภูธรภาคให้มีประสิ ทธิภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ

๑๓) ปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม บํารุ งรั กษา ตลอดจนการติ ดตั้งและย้ายเครื่ องมื อสื่ อสารประเภท
เครื่ องรับ-ส่ งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่ องมือสื่ อสารประเภทอื่น ๆในตํารวจภูธรภาค
๑๔) ติดตั้งเครื่ องมือสื่ อสารประเภทเครื่ องรับ-ส่ งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กบั ยานพาหนะ
สถานีตาํ รวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาคหรื อศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ
๑๕) อํานวยการให้มีเครื่ องอุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อม
บํารุ งเครื่ องมือสื่ อสาร
๑๖) พิจารณาวางแผน อํานวยการ กํากับ ดู แล และช่ วยเหลื อในการจัดหาคลื่ นความถี่ ของ
เครื่ องมือสื่ อสารในตํารวจภูธรภาค
๑๗) ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ ท าํ หน้า ที่ วิ จ ับ และวางแผนของตํา รวจภู ธ รภาค เพื่ อ จัด
เจ้าหน้าที่ร่วมในการไปตรวจราชการประจําปี ของตํารวจภูธรภาค เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแล เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ทางเทคโนโลยีซ่ ึ งประจําอยู่ในสถานี ตาํ รวจและหน่วยงานทุกหน่วยในตํารวจภูธรภาค แล้วรายงาน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบและดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
๑๘) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย
๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
*****************

