
 ๓๙๑

ขอ ๑๗  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  แบงเปนดังตอไปนี้ 
 (ก)  กองบังคบัการอํานวยการ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ ๑  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล และงานศึกษาอบรมของกองบัญชาการ  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๑  
               ๒)  รวบรวม จดัเกบ็รักษา หรือแจกจาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  
ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
   ๓)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการของ
กองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ 
   ๔)  ควบคุมสมุดการลงเวลาทํางานของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่วางไว 
   ๕)  จัดขาราชการตํารวจไปรวมในกจิกรรมหรอืพิธีการตาง ๆ 
               ๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ของนายตํารวจราชสาํนักเวร  และการจัดเวร
ถวายความปลอดภัยของผูบังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ  
   ๗)  งานเลขานุการในการประชุมของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ  
เวนแตมีเจาของเรื่องรับหนาที่เปนเลขานุการในการประชุม 
   ๘)  เสนอแนะและจัดทํานโยบาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับตวับุคลากร เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองบัญชาการ  ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทําโครงการ 
สรรหาบุคลากรเขารับราชการตํารวจ 
   ๙)  เสนอแนะและจัดทําการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงใหกับหนวยงานในสังกดั
กองบัญชาการ  ตลอดจนการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในตําแหนงตาง ๆ 
   ๑๐)  จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณดานอัตรากําลังของกองบัญชาการ 
   ๑๑)  จัดทําทําเนยีบอัตรากําลังอนุญาตขาราชการตํารวจทุกระดับ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง  ตลอดจนการจดัทําทะเบียนพลที่มอียูจริง 
   ๑๒)  ประสานงานดานอัตรากําลังและอัตราเงินเดือนกับหนวยงานที่รับผิดชอบ     
การเปลี่ยนแปลงแกไขจํานวนอัตรากําลังและอัตราเงินเดอืนของขาราชการตํารวจและลูกจางใหถูกตอง 
ตามความเปนจริง  และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบ  รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหมและการขอ
เปลี่ยนแปลงอตัรา 
   ๑๓)  ดําเนินการเกีย่วกับการบรรจแุละแตงตั้งขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกดักองบัญชาการ 
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   ๑๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเขารับราชการในสังกัด
กองบัญชาการ 
   ๑๕)  ดําเนินการปฐมนิเทศขาราชการตํารวจที่เขารับราชการใหมหรือยายเขามาใหม 
ใหทราบและเขาใจเปาหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน 
   ๑๖)  ดําเนินการเกีย่วกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการตํารวจ 
   ๑๗)  ดําเนินการเกีย่วกับการสั่งใหขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการประจําหรือ
สํารองราชการ 
   ๑๘)  ดําเนินการเกีย่วกับการลาประเภทตาง ๆ การลาออก และการใหออกจากราชการ 
ที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางวนิยั 
   ๑๙)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
   ๒๐)  จัดทําการสํารวจ ศึกษา วเิคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
ในสังกัดกองบัญชาการ  เพือ่ใชในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
   ๒๑)  รวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพือ่ใชประกอบการพิจารณาขอบําเหน็จความชอบ
ประจําป  และเก็บสถิติผลงานเปนรายบุคคลเพื่อใชพิจารณาความสามารถหรือหยอนความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ 
   ๒๒)  ดําเนินการเกีย่วกับการขอเลือ่นขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มคาจาง  การขอเงิน
เพิ่มพิเศษตาง ๆ  
   ๒๓)  การยกยองชมเชยขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
   ๒๔)  รวบรวมเสนอแผนการฝกความตองการของหนวย  เพื่อบรรจุเปนแผนการฝก 
ในรอบปงบประมาณ 
   ๒๕)  งานประกนัคุณภาพการศึกษา   
   ๒๖)   จัดใหขาราชการตํารวจเขาศกึษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในสังกดัสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหรือสวนราชการอื่น 
   ๒๗)   อบรมแนะนําเกี่ยวกับงานกําลังพล   
               ๒๘)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจขอลาศึกษาตอ 
   ๒๙)    ดําเนินการเกีย่วกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ  การขอเลื่อนยศ  การออก
ประทวนยศ  และการเรียกคนื 
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   ๓๐)  ดําเนินการเกีย่วกับการเกณฑ  การขอปลดประจําการของขาราชการตํารวจ 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
   ๓๑)  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคณุตาง ๆ 
   ๓๒)  จัดทํา รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวตัิ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟมประวัติ
ขาราชการตํารวจ  รวมทั้งตาํรวจนอกราชการ  การหมายเหตุ แกไข เพิ่มเติม  การลงประวัติความดีความชอบ
พิเศษ ประวัตกิารศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรตาง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเตมิ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรอืการขอ
เปลี่ยนแปลงไปใหหนวยที่เกี่ยวของของขาราชการตํารวจในสังกดักองบังคับการอํานวยการ กองบญัชาการ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๓๓)  จัดทําบัตรประจําตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทตาง ๆ และ  
บัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ใหแกขาราชการตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และขาราชการบํานาญในสังกัด
กองบัญชาการ 
   ๓๔)  ดําเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบอายุราชการของขาราชการตํารวจ  และลูกจาง 
ที่จะครบกําหนดเกษียณอายรุาชการ  รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ  การขอเลื่อนยศ 
ผูเกษียณอายุราชการ 
   ๓๕)  งานที่มิไดกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดไวเปนการเฉพาะ  
หรืองานที่เกีย่วของกับหลายหนวยงาน  
   ๓๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
              ๓๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายอํานวยการ ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนฝายอํานวยการ  
งานกองรักษาการณเพื่อรักษาความปลอดภยัที่ตั้งของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสวนกลาง  
งานดานการขาว การผลิตขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และแผนที่  ปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกดั  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
                ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๒ 
               ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานการขาว   
             ๓)  จัดหา จัดทําแผนที่สถานการณและภูมิสารสนเทศ  การวิเคราะหพื้นทีป่ฏิบัติการ  
การทะเบยีนขอมูลขาวสารลับ  เขา – ถอดรหัสวิทยุ    
   ๔)  การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง การกอการรายสากล และสถานการณโลก 
จัดทําสรุป วิเคราะห ประมาณการขาวกรองในภาพรวมของทุกสถานการณ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกาํลัง   
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การประกอบกาํลัง การวางกําลัง การฝกยุทธวิธี การสงกําลังบํารุง และประสิทธิภาพในการรบ  ตลอดจน
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาศึกหรือฝายตรงขาม เพื่อจัดทําทําเนียบกําลังรบ  รวมทั้งการปฏิบัติการขาวและ
การจัดหาแหลงขาวหรือสายลับดานความมั่นคง  
   ๕)  การผลิตขาวกรองเกี่ยวกับอาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
ในบริเวณแนวชายแดน อาชญากรรมขามชาติ จัดทําสรุป วเิคราะห ประมาณการขาวกรองอาชญากรรม 
ในภาพรวมทุกสถานการณ  รวมทัง้การปฏิบตัิการขาว การจัดหาแหลงขาวและสายลับดานอาชญากรรมสําคัญ 
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง   
   ๖)  รวบรวมผลการซักถาม กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และ 
การตอตานขาวกรองในเชิงรุก  ดําเนนิกรรมวิธีตอขาวสารที่อํานวยประโยชนใหเปนขาวกรอง  จัดทาํสถิติ 
ผูถูกจับกมุ ผูกลับใจมอบตัว  ตลอดจนการฝกอบรมและพฒันาบคุลากรดานการขาว 
   ๗)   จัดกําลังกองรกัษาการณเพื่อรักษาความปลอดภัยทีต่ั้งและคลังพลาธกิารของ
กองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดนในสวนกลาง  และเปนกําลังสนับสนุนทัว่ไปในภารกจิตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
            ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
       ๙)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย   
  (๓)  ฝายอํานวยการ ๓  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตร  การวิจัย
และประเมนิผลของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและยุทธศาสตรชาติ  รวมทั้งกําหนดแนวทางจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการสําหรับ 
หนวยรองในการควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ ประสานแผนงาน โครงการของหนวยรองใหเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เพือ่เปนการบูรณาการและประสานแผนกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการบังคบับัญชาหนวยงานในสังกดั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
               ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและ
วินัย งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๓  
               ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร  
               ๓)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน 
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับ ดแูลแผนดานการปองกันและปราบปรามการกระทําความผดิทางอาญา
ทุกประเภท  รวมถึงการรวบรวมขอมูลสถิติคดีอาญาที่เกดิขึ้นในพื้นที่  ทําการประมวล วิเคราะหเพือ่ใชในการ
พิจารณาแนวโนมของการเกดิคดีประเภทตาง ๆ ประกอบการวางแผนปองกันและปราบปราม 
   ๔)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน 
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับดแูลแผนดานความมั่นคงภายในประเทศ  การกําหนดที่ตั้ง  การวางกําลัง
และสถานภาพของหนวย  การเสนอขอจดัตั้งหนวย  การยุบหนวยและการแบงหนวย  การพัฒนาปรับปรุง 

 
 



 ๓๙๕

แผนที่สถานการณใหทนัสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ  การวางแผน ควบคุม อํานวยการ และประสาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติยุทธรวมหรือยุทธผสม  การกําหนดความตองการยทุธภัณฑและสุนัขตํารวจ  การจัดทําสถิติ
ขอมูล รายงานทางดานยุทธการ และผลการปฏิบัติอ่ืน ๆ ตามหวงระยะเวลา 
   ๕)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอแนะนโยบาย  กําหนดยุทธศาสตร  วางแผน 
ทําโครงการ  ตลอดจนควบคุม กํากับดแูลแผนการถวายความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี  
พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคนัตุกะ  
ตลอดจนแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสาํคัญอื่น ๆ และแผนดานกจิการพิเศษ 
   ๖)   ดําเนินการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหนวยใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ  โดยนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย   
   ๗)   ดําเนินการวิจยั ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผน/โครงการของหนวย  ตลอดจนการจัดทําอัตราการจัดและยุทโธปกรณ การจดัทําประวัตศิาสตร 
ของหนวย 
   ๘)   จัดทําคูมือและระเบียบปฏิบัตปิระจําของหนวย (รปจ.หนวย) 
   ๙)   ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบัติตามแผนงานและรายงานผลของโครงการตาง ๆ 
ของหนวย  ดําเนินการเกี่ยวกบัการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงานตํารวจ  ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการถายทอดการพัฒนาใหกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกดั 
   ๑๐)   วิเคราะห  กําหนดความตองการในการฝกอบรม  ประสานหนวยที่เกีย่วของ
กําหนดหลักสตูรที่เกี่ยวกับการฝกอบรมความรู  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  หรือการใชเทคนิคพิเศษในการ
แกไขปญหาอาชญากรรมและความมั่นคง 
   ๑๑)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๒)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายอํานวยการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหและตั้งคําขอ
งบประมาณ  งานบรหิารและจดัสรรงบประมาณ  งานตดิตามผลการใชจายงบประมาณ  งานสถิติ วิจยั ประเมินผล
งบประมาณ และงานวิชาการดานงบประมาณ  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้

  ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบรหิารงานบคุคล งานสวัสดิการ งานคดแีละวนิยั  
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสด ุของฝายอํานวยการ ๔  
   ๒)  รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และคําสั่งทีเ่กีย่วของกับงานงบประมาณ  
   ๓)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงบประมาณ   
   ๔)  ตอบขอหารือแนวทางการปฏบิัติดานงบประมาณ 
   ๕)  ริเร่ิมหรือใหความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณ 
   ๖)  รวบรวมความตองการงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนงาน งาน โครงการ 

 
 



 ๓๙๖

   ๗)  วิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป 
   ๘)  การพิจารณากลั่นกรองกรอบวงเงินในการขอตั้งงบประมาณ 
   ๙)  การรวบรวมขอมูลความตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่เติม 
ระหวางป 
   ๑๐)  ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏบิัติงานเกีย่วกบัการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการตั้งคําของบประมาณ 
   ๑๑)  จัดทําแผนการใชจาย การจัดสรร การควบคุม การปรับเปลี่ยน การโอน
งบประมาณ 
   ๑๒)  การเบิกจายงบประมาณแทนกัน 
   ๑๓)  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหกับหนวยงานในสังกัดกองบญัชาการ 
   ๑๔)  การใชจายงบประมาณคางเบิกขามป 
   ๑๕)  การใชงบประมาณเหลือจาย 
   ๑๖ )  การติดตาม ประเมินผล และบันทึกขอมูลการบริหารงบประมาณในระบบการ
บริหารการเงนิการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) 
   ๑๗)  ใหคําปรึกษา แนะนําการปฏบิัติงานเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณและระเบยีบ 
ที่เกี่ยวของ 
            ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
            (๕)  ฝายอํานวยการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการงานกิจการ
พลเรือน  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  งานพัฒนาและชวยเหลือประชาชน  งานบรรเทาภัยและ
ชวยเหลือผูประสบภัย  งานเสริมสรางอุดมการณทางการเมือง  งานมวลชนสัมพันธ  งานลูกเสือชาวบาน  
งานปฏิบัติการจิตวิทยา  งานประชาสัมพันธ  และปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่
ดังนี ้
   ๑)  อํานวยการเกีย่วกับกจิการพลเรือน  การฝกและศึกษาดานกิจการพลเรือน  
การควบคุมภายใน  การตรวจสอบและวิเคราะหในการดาํเนินงาน  วิจยัและประเมนิผลงานดานกจิการ
พลเรือนของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
   ๒)  รวบรวมขอมลูสถิติที่เกี่ยวของจัดทําสารสนเทศงานกจิการพลเรือน  
    ๓)  ดําเนินการงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน  งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  งานชุมชนเขมแข็ง  

 
 



 ๓๙๗

    ๔)  ดําเนินการงานชวยเหลือผูประสบภัย  งานคลังส่ิงของพระราชทานเพื่อบรรเทาภัย 
งานพัฒนาบุคลากรชวยเหลือผูประสบภัยและอุปกรณกูชีพ  จัดระเบียบทรัพยากร  สนับสนุนงานรักษาความ
ปลอดภัยและรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน  
   ๕)  ดําเนินการงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ 
งานสงเสริมผลิตภัณฑชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห  
    ๖)  อํานวยการ ประสานงาน กํากับ ดูแล และติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริของทุกพระองคในพื้นที่รับผิดชอบ  และงานพฒันาตามโครงการพิเศษ
ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงตามพระราชประสงค  ตลอดจน
โครงการตาง ๆ ที่ทํารวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   ๗)  อํานวยการและปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพนัธ  เสริมสรางภาพลักษณของ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  งานลูกเสือชาวบาน  ปฏิบัติการจิตวิทยาและสนับสนุนเพื่อผลทาง
จิตวิทยา  งานปองกันปญหายาเสพติด  การอบรมประชาชน  การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง  งานลูกเสือ
ชาวบาน  และการปฏิบัติการสมานฉันท   
    ๘)  อํานวยการงานประชาสัมพนัธ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบผลการ
ดําเนินงานสรางความศรัทธาใหเกิดการยอมรับ  
    ๙)  เก็บรักษา ใชประโยชน และควบคุมทางบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 
และอุปกรณในการประชาสมัพันธ  
    ๑๐)  พัฒนาบุคลากรดานประชาสมัพันธ ใหมีความรูความสามารถเทาทันเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลง 
    ๑๑)  ควบคุมการผลิต จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง ของกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 
    ๑๒)  การตกแตงอาคารสถานที่ในงานพิธีการตาง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน  
           (๖)  ฝายอํานวยการ ๖  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินยั  การรับ 
คํารองเรียนขาราชการตํารวจวากระทําผิดวนิัย  การพัฒนา ตรวจสอบ กล่ันกรอง วิเคราะห ใหขอเสนอแนะ 
ขอพิจารณาเกีย่วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่อยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการ 
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๖  
   ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานคดีและวินยั  งานกฎหมาย   
   ๓)   รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรือ่งราวรองทุกข รองเรียนทุกกรณ ี

 
 



 ๓๙๘

   ๔)  จัดทําสถิติการรองเรียนขาราชการตํารวจกระทําผิดวินยัหรือกระทําผิดคดีอาญา
โดยจัดแยกเปนประเภทเกีย่วกับการปฏิบตัิหนาที่ ปญหาเรื่องสวนตัว และรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๕)   พิจารณาและตรวจสํานวนคดีอาญาทุกประเภทที่ขาราชการตํารวจตองหา 
คดีอาญา และหรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเปนขอบกพรอง  ทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย   
เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินยั 
   ๖)   พิจารณาและตรวจ รวมทั้งดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงและสํานวนการสอบสวนพจิารณาโทษทางวินยั  รวมทั้งกรณทีี่ไมมีการสืบสวนเนื่องจาก
เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ฎหมายกําหนด  แลวมีความเหน็เสนอผูมีอํานาจเพื่อส่ังการหรือ
ลงโทษตามความเหมาะสม 
   ๗)   พิจารณาและตรวจเกีย่วกับการรองทุกขและการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
ตํารวจแหงชาติ  เพื่อมีความเห็นเสนอผูมีอํานาจที่เกีย่วของ 
   ๘)   ดําเนินการเกีย่วกับขาราชการตํารวจกระทาํความผิดทางอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย 
   ๙)   ดําเนินการเกีย่วกับการเสนอพักราชการ  หรือการใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา  
ตลอดจนการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๐)  จัดการขอพนกังานอัยการใหเปนทนายแกตางหรือวาตางคดีแพง  คดปีกครอง   
คดีลมละลาย  รวมทั้งกรณีขาราชการตํารวจถูกฟองคดีเนื่องมาจากปฏิบัตกิารตามหนาที ่
   ๑๑)   ติดตามผลทางคดีและทางวินยั  ตลอดจนคําพิพากษาชัน้ศาลที่เกี่ยวกับขาราชการ
ตํารวจในสังกดักองบัญชาการเพื่อดําเนินการในสวนที่เกีย่วของ  รวมทัง้การแจงเปลีย่นแปลงสถานภาพของ
ขาราชการตํารวจที่เกิดจากการดําเนินการทางวินยั 
   ๑๒)   กําหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการใหมีความประพฤติอยูในกรอบวินัย
ตํารวจ 
   ๑๓)  ศึกษา คนควา รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร เสนอแนะในการแกไขและพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดีในสวนทีเ่กี่ยวของ 
และประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของกบัคดีทั้งในและนอกสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
   ๑๔)  ดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ พิจารณา แกไขนิติกรรมและ 
สัญญาตาง ๆ  วินิจฉยั ตีความ ตอบขอหารือ ปญหาขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั คําส่ังที่เกี่ยวของกับ
กองบัญชาการ 

 
 



 ๓๙๙

   ๑๕)  ควบคุม พิจารณา และวินจิฉยัสํานวนสอบขอเท็จจริง  ความรับผิดทางละเมิด  
ตรวจสอบพยานหลักฐานและขอเท็จจริงเพือ่ดําเนินคดแีพง  กรณีที่กองบัญชาการเปนโจทกหรือจําเลย   
ตลอดจนการพิจารณาปญหาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางแพงและการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
   ๑๖)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
   ๑๗)  งานที่เกีย่วของกับการสงเสริมงานสอบสวน 
              ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๗) ฝายอํานวยการ ๗  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกีย่วกับงานพฒันาและการใหการศึกษา
แกเดก็เยาวชนในพื้นที่ทรุกนัดาร  งานโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน  และงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๗  
                ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานพฒันาและการใหการศึกษาแกเด็กเยาวชนในพื้นที่
ทุรกันดาร  
   ๓)  งานแผนความตองการงบประมาณดานการศึกษา  งานแผนการจัดหาและแจกจาย
วัสดุ อุปกรณการศึกษา  และงานบริหารงบประมาณดานการศึกษา  งานพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน  งานฝกอบรมและศึกษาดูงานของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  การพิจารณาคัดเลือก
ครูดีเดน  งานการประชุมประจําปของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   ๔)  งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  งานประเมนิผลการศึกษา  
งานประกนัคุณภาพการศึกษา  งานลูกเสอืเนตรนารี  และงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานสงเคราะหชวยเหลือนกัเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   ๕)  งานติดตาม ประเมินผลโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานรับมอบและแจกจายวัสดุ อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๖)  งานทะเบยีนโรงเรียน  งานทะเบียนครูและนักเรียน  งานพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  งานขออนุมัติจัดตั้ง มอบโอน ยุบเลิกโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  งานเกี่ยวกับการเงนิ – ส่ิงของพระราชทาน  และเงิน – ส่ิงของบริจาค  งานจดัสรรแจกจายสิ่งของ
พระราชทานและสิ่งของบริจาค  
            ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



 ๔๐๐

  (๘)  ฝายอํานวยการ ๘  มีหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายอํานวยการ ๘  
               ๒)   อบรม แนะนาํเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ๓)  เปนหนวยงานกลางในการดาํเนินการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อสนับสนุนงานดานความมั่นคง งานการขาว งานกิจการพลเรือน และงานปองกนัและปราบปราม
อาชญากรรมสําคัญที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  รวมทั้งงานดานการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล  
ของกองบัญชาการ  รวมทั้งการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชน 
โดยถือปฏิบัติตามคําส่ัง ระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่วของ 
             ๔)  กําหนดระเบยีบ ขอบังคับ ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบ
เครือขายส่ือสารขอมูล ดวยการกําหนดสทิธิในการเขาถึงขอมูลในแตละระดับ ใหเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
           ๕)  อํานวยการ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ดานสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการดานสารสนเทศ  ระบบเครือขายส่ือสารขอมูลและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 
           ๖)  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๗)  สงเสริม สนับสนุน การวจิัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล  ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย 
       ๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
               ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ข) – (จ)   กองบงัคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ – ๔  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
    ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
    ๓)  งานคดีและวนิัย  งานกฎหมาย 
             ๔)  งานสวัสดิการ 

๕)  งานเลขานุการ     
                 ๖)  งานศึกษาอบรม 
 
 

 
 



 ๔๐๑

    ๗)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
ของขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกบัฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
             ๘)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานที่
ราชการของกองบังคับการอํานวยการ 
                 ๙)  งานการขาว 
                 ๑๐)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
    ๑๑)  งานงบประมาณ 
    ๑๒)  งานสงกําลังบํารุง 
                  ๑๓)  งานกิจการพลเรือน 
    ๑๔)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
    ๑๕)  งานวิจยั ประเมินผล นิเทศงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
                  ๑๖)  งานการเงินและงานบัญช ี
    ๑๗)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๑๘)  เปนฝายสนับสนุนของกองบังคับการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนเกีย่วกับการปฏิบตัิการเคลื่อนที่เร็ว การสื่อสาร การขนสง การบริการสายแพทย การรักษา 
ความปลอดภยั ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคมุ และกํากับดแูลหนวยงานในสังกัด 
    ๑๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
    ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
    ๒๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
   (๒) – (๕)  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - ๑๔, ๒๑ - ๒๔, ๓๑ - ๓๔,  
๔๑ - ๔๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภยัสําหรับองคพระมหากษัตริย  
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ 
พระราชอาคันตุกะ  รักษาความปลอดภัยบคุคลสําคัญ  การตระเวนชายแดน  การปองกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดทางอาญา  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงปลอดภยัตามแนวชายแดน  
พัฒนาและชวยเหลือประชาชนเพื่อความมัน่คงของชาติ  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและตามกฎหมายอืน่ทีไ่ดรับมอบหมายภายในเขตอาํนาจความรับผิดชอบและเขตพื้นทีก่ารปกครอง   
การปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
     ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  การบริหารงานบุคคล งานทะเบียน
ประวัติ  งานสวัสดิการ งานกฎหมาย งานคดีวินยั งานศกึษาอบรม และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั 

 
 



 ๔๐๒

     ๒)  งานการขาว 
     ๓)  งานดานนโยบาย แผน ยุทธการ และงานงบประมาณ 
     ๔)  งานสงกําลังบาํรุง กาํหนดความตองการพัสดุและสิ่งอุปกรณ จดัหา 
เก็บรักษา แจกจาย ซอมบํารุง จําหนาย งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบยีนพัสดุและส่ิงอุปกรณ  
                  ๕)  งานการเงิน  
     ๖)  งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานคนหา เกบ็กู พิสูจนทราบ การทําลายวตัถุระเบิด และงานตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด งานปองกนั 
การกอวนิาศกรรม งานตอตานการกอการราย งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษา 
ความปลอดภยัสถานที่และบุคคลสําคัญ  ดําเนินการดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับ 
งานเก็บกูวัตถุระเบิด จดัเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แกไข ปรับปรุง 
เผยแพรใหกับหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชนเพื่อระวังปองกันอนัตรายจากวัตถุระเบิด  รวมทัง้ 
การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่น  และสนับสนุนภารกจิตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ   
     ๗)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๑, ๑๒๑, ๑๓๑, ๑๔๑, ๒๑๑, 
๒๒๑, ๒๓๑, ๒๔๑, ๓๑๑, ๓๒๑, ๓๓๑, ๓๔๑, ๔๑๑, ๔๒๑, ๔๓๑ และ ๔๔๑  มหีนาที่รับผิดชอบงานสื่อสาร  
งานขนสง  งานบริการสายการแพทย  และงานรักษาความปลอดภัย  
     ๘)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๒, ๑๒๒, ๑๓๒, ๑๔๒, ๒๑๒, 
๒๒๒, ๒๓๒, ๒๔๒, ๓๑๒, ๓๒๒, ๓๓๒, ๓๔๒, ๔๑๒, ๔๒๒, ๔๓๒ และ ๔๔๒  มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกจิการพลเรือน  พัฒนาและชวยเหลือประชาชน  ปฏิบัตกิารจิตวิทยา  ชวยเหลือ
ผูประสบภยั บรรเทาภัย ประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ งานลูกเสือชาวบาน งานบรกิารดานการศกึษา   
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
     ๙)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๓, ๑๒๓, ๑๓๓, ๑๔๓, ๒๑๓, 
๒๒๓, ๒๓๓, ๒๔๓, ๓๑๓, ๓๒๓, ๓๓๓, ๓๔๓, ๔๑๓, ๔๒๓, ๔๓๓ และ ๔๔๓  มหีนาที่ใหการสนับสนุน
หนวยปฏิบัติการดานอํานาจการยิงของอาวธุประจําหนวย รถเกราะ รถจักรยานยนตทางยุทธวิธี และเกี่ยวกับ
สุนัขสงคราม 
     ๑๐)  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๔ – ๑๑๗,  ๑๒๔ – ๑๒๗,   
๑๓๔ – ๑๓๗,  ๑๔๔ – ๑๔๗,  ๒๑๔ – ๒๑๗,  ๒๒๔ – ๒๒๗,  ๒๓๔ – ๒๓๗,  ๒๔๔ – ๒๔๗,   
๓๑๔ – ๓๑๗, ๓๒๔ – ๓๒๗,  ๓๓๔ – ๓๓๗,  ๓๔๔ – ๓๔๗,  ๔๑๔ – ๔๑๗,  ๔๒๔ – ๔๒๗,   
๔๓๔ – ๔๓๗  และ  ๔๔๔ – ๔๔๗  เปนหนวยกําลังหลักในการปฏิบัตภิารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน 
และปฏิบัติการยุทธสงทางอากาศในพื้นทีป่ฏิบัติการ  
     ๑๑)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 
 



 ๔๐๓

 (ฉ)  กองบังคบัการฝกพิเศษ  ประกอบดวย 
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
   ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
   ๓)  งานคดีและวนิัย  งานกฎหมาย 
             ๔)  งานสวัสดิการ 
   ๕)  งานเลขานุการ 
                 ๖)   การขอเครื่องหมายเชดิชูเกยีรติและประกาศเกียรติคณุ 
                ๗)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการ 
ของกองบังคับการ 
                ๘)  งานฝกอบรม 
                ๙)   งานพัฒนาการฝก ครูฝก และหลักสูตร 
                ๑๐)  งานสนับสนุนการปฏิบัติของกลุมงานฝกและเก็บกูวัตถุระเบิด 

๑๑)                  งานติดตามประเมินผลการจดัฝกอบรม วิทยากร ครูฝก และผูเขารับการอบรม
สัมมนา 
   ๑๒)  งานประกนัคณุภาพการศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษา การตรวจประเมิน
การประกันคณุภาพภายในกองบังคับการ 
   ๑๓)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง 
และเปนปจจุบนั 
            ๑๔)   งานดานการขาว  
                ๑๕)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๑๖)  งานงบประมาณ 
   ๑๗)  งานสงกําลังบํารุง 
   ๑๘)  งานกิจการพลเรือน   
   ๑๙)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                ๒๐)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๒๑)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๒๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 



 ๔๐๔

   ๒๓)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๔)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๒) – (๑๐)   กองกํากับการ  ๑ – ๙  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ ตํารวจหนวยงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ประชาชนและเยาวชน
ตามแผนและนโยบายของกองบังคับการ  เปนศูนยบริการทางวิชาการในพื้นที่  ใหบริการฝกอบรมอื่นเพื่อ
ประโยชนทางราชการ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่ไดรับมอบหมาย  เปนกองหนุน
ใหกับกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค  ปกครองบังคับบัญชาหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่  
ดังนี ้
    ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  การบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  
งานกฎหมาย  งานคดีและวินยั  และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภัย ของกองกํากบัการ   
    ๒)  การจัดการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม สนับสนุนครูฝก วิทยากร 
ผูเชี่ยวชาญและผูชํานาญการในการฝกอบรมและการปฏบิัติ  ใหบริการทางวิชาการและจัดทําทําเนยีบครูฝก 
วิทยากร และผูเชี่ยวชาญ  งานประกันคณุภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานดานการขาว  งานกิจการพลเรือน   
    ๓)  การจัดแผนการฝกอบรม การตรวจสอบ กาํกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการ
ฝกอบรม  กําหนดมาตรการแนวทางในการรักษาความปลอดภัย  และงานงบประมาณ     
    ๔)  งานการเงินและสงกําลังบํารุง กําหนดความตองการพัสดุและส่ิงอุปกรณ 
จัดหา เก็บรักษา แจกจาย จําหนาย ซอมบํารุง งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบียนพัสดุและ 
ส่ิงอุปกรณ  
    ๕)  กองรอยที่ ๑  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร  งานขนสง  การบริการ  
สายการแพทย  งานการรักษาความปลอดภยั  และสูทกรรม 
    ๖)  กองรอยที่ ๒ – ๕  มีหนาทีป่กครองบังคับบัญชา  ควบคุม และกํากับดูแล
การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ควบคุมการปฏิบัติของครูฝก  ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกวิทยากร 
และดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
    ๗)  งานฝกและเกบ็กูวัตถุระเบดิ  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
ปฏิบัติการดานการคนหา พิสูจนทราบ เกบ็กู ทําลายวัตถุระเบิด ตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด ทําใหปลอดภยั  
ซ่ึงวัตถุระเบดิในสถานที่สงสัยวาจะมหีรือไดรับแจง  งานปองกันการกอวนิาศกรรม  งานตอตานการกอการราย   
งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภยัสถานที่และบุคคลสําคัญ  ดําเนินการ
ดานวิชาการ  งานนวัตกรรม  งานสรางสรรคเกี่ยวกับงานเก็บกูวตัถุระเบิด  จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี  แกไข ปรับปรุง เผยแพรใหกับหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชน 
เพื่อระวังปองกันอันตรายจากวัตถุระเบดิ  รวมทั้งการปฏิบัติงานรวมกบัหนวยงานอืน่  และสนับสนุนภารกิจ
ตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
               ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



 ๔๐๕

  (๑๑)  ศูนยฝกสุนขัตาํรวจ  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ควบคุม กํากับ ดูแลการฝกสนุัขและผูบังคบัสุนัข  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุนัขตํารวจของกองบัญชาการ  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ งานกฎหมาย  
งานคดีและวินยั  งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั  
ของศูนยฝกสนุัขตํารวจ   
   ๒)  ดําเนินการเกีย่วกับงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
   ๓)  ดําเนินการเกีย่วกับงานสื่อสาร งานขนสง งานโยธาธิการ งานบริการ 
สายการแพทย งานสรรพาวุธ ควบคุมทะเบยีนพัสดแุละส่ิงอุปกรณ  รวมทั้งการจัดหาสุนัข 
   ๔)  การตรวจและรักษาพยาบาลสุนัข  ปองกันและชันสูตรโรคสุนัข  ใหคําแนะนํา 
ในการจดัหา คัดเลือกสุนัขตํารวจ  ฝกงานสัตวบาลใหกับหนวยที่มีสุนัขตํารวจ  คนควาและปรับปรุง 
เพื่อพัฒนาวิชาสัตวแพทยใหทันสมัย  รวมทั้งการบันทึกขอมูลและรายงานสถิติผลงานตามหนาที ่
   ๕)   การฝกขาราชการตํารวจเกี่ยวกับหลักสูตร ผูบังคับสุนัข ฝกอบรมสุนัข  
ตามหลักสูตรที่กําหนด  จัดทําประวัตกิารฝกและความสามารถของสุนัข  คัดเลือกสุนขัใหเหมาะสมกับการฝก 
ตรวจสมรรถภาพการทํางานของสุนัข  ฝกอบรมขาราชการตํารวจพรอมสุนัขเพื่อทบทวนการปฏิบตัิตาม
ภารกิจ  สนับสนุนวิทยากร ครูฝก เมื่อไดรับการรองขอ  การบันทึกและรายงานสถิตผิลงานตามหนาที่ 
   ๖)  จัดทําหลักสูตรการฝกสุนัขและผูบังคับสุนัขของกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน  ดําเนินการเลี้ยง บาํรุงพันธุ และขยายพนัธุสุนัข  ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
คนควาและปรบัปรุงเพื่อพัฒนาการฝกอบรมใหทันสมยั  ดําเนินการเกีย่วกับดานงานตาํราและวิชาการ  รวมทั้ง
การบันทึกขอมูลและรายงานสถิติผลงานตามหนาที ่

   ๗)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ช)   กองบังคบัการสนับสนุน  ประกอบดวย 
   (๑)  ฝายสนับสนุน ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ  งานธุรการ 
และงานสารบรรณ  งานการบริหารงานบุคคล  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากบัดูแล 
การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบตัิหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานคดีและ
วินัย  งานงบประมาณ  งานการเงิน  งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๑ 
   ๒)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ปองกนัและระงับอคัคีภัยสถานทีร่าชการของ
กองบังคับการสนับสนุน 
   ๓)  งานดานบรกิารสังคม  และงานพิธี  
   ๔)  การสงเคราะห  การจดัการศพขาราชการตาํรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว  
งานฌาปนกจิสงเคราะห  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การเยี่ยมบํารุงขวัญขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน 

 
 



 ๔๐๖

ที่เจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหินาที่  การกูเงนิสวัสดิการตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจัดให 
การขอรับการสงเคราะหจากมูลนิธิฯ องคกรตาง ๆ  ดําเนนิการเกีย่วกับมูลนิธิ การกุศล เงนิบริจาคและเงินสวัสดกิาร 
ทุนการศึกษาของบุตรขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน   และสนับสนุนเกีย่วกับงานดานสหกรณ  
   ๕)  สวัสดิการบานพักของทางราชการ  สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและสุขภาพ
พลานามัย  กจิกรรมบันเทิง  การจัดเลี้ยง  สงเสริมอาชีพแกครอบครัวขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน  
การรับบริจาคเพื่อบํารุงขวัญ  และการมอบเครื่องหมายเชดิชูเกยีรติผูทําคุณประโยชน  
   ๖)  เสนอความเหน็ วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับงานทางศาสนา  จดัการศึกษา
อบรมใหความรูดานศาสนพิธีแกขาราชการตาํรวจและครอบครัว  สนบัสนุนการจัดการดานพิธีการทางศาสนา 
ของหนวยงานในสังกดั 
   ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๙)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๒)  ฝายสนับสนุน ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนและปฏิบัติงาน
ดานการสื่อสาร  ดําเนินการสงกําลังซอมบํารุงดานการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส  ดําเนินงานดานสถานี
วิทยกุระจายเสยีง  ทําการฝกอบรมเจาหนาที่ส่ือสาร  วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  ปกครอง 
บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกดั  โดยปฏิบัตหินาที่  
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๒  
   ๒)  การกําหนดความตองการ  การวางแผน  การจัดหาพัสดุส่ือสาร  ดําเนนิการใหไดมา
ซ่ึงวัสดุอุปกรณ  เก็บรักษา แจกจาย ควบคุม จําหนายพสัดุส่ือสารทุกประเภทใหกับหนวยงานในสังกัด
กองบัญชาการ  รวมทั้งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ 
คดีวินยั งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การขนสง  
   ๓)  การรับ – สงขาว  และการเฝาฟงขาวสาร  รวมทั้งการดําเนินการดานโทรศัพทและ
โทรคมนาคม  ตลอดจนควบคุมแนะนําการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยุส่ือสาร  รับผิดชอบจัดตั้งศนูยส่ือสาร
สํารองและศูนยส่ือสารเคลื่อนที่ 
   ๔)  งานตรวจซอมบํารุงพัสดุส่ือสาร โทรศัพท  เครื่องกําเนิดไฟฟา  เครื่อง
อิเล็กทรอนกิส  ศูนยส่ือสารเคลื่อนที่  และเครื่องขยายเสยีงของตาํรวจตระเวนชายแดน  จัดทําขอตกลงทาง
วิชาการและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุส่ือสารและเครื่องตรวจซอมตาง ๆ  ดําเนินการทางดานเทคนิค 
ของสถานีวิทยกุระจายเสียง 

 
 



 ๔๐๗

   ๕)  งานในการพัฒนาบุคลากรดานการสื่อสาร  อํานวยการฝกอบรมหลักสูตรพนักงาน
วิทยุส่ือสาร สาขาวิชาชางวิทยุขั้นตนและสาขาวิชาพนกังานวิทยุโทรเลข  พิพิธภณัฑส่ือสารและหองสมุด 
ดําเนินการเกีย่วกบัการวิจยั พฒันาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  และดําเนนิการเกี่ยวกับสถานีวิทยกุระจายเสียง 
        ๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  ฝายสนับสนุน ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง  ไดแก   
การกําหนดความตองการดานสิ่งอุปกรณตาง ๆ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจาย การซอมบํารุง   
การจําหนาย งานคลังพัสดุ งานครุภัณฑ งานอาภรณภณัฑ งานพลาภณัฑ งานศาสตราภัณฑ งานโยธาธิการ 
งานพลาธิการ งานยานพาหนะ ขนสง  รวมทั้งรับผิดชอบงานเกีย่วกับงานธุรการและงานสารบรรณ  
งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีวนิยั งานงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุ งานขนสง  และ
ปกครองบังคบับัญชา อํานวยการ ควบคุม และกาํกับดแูลการปฏิบัติของหนวยงานในสงักัด  โดยปฏบิัติหนาที่ 
ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๓ 
   ๒)  การสนับสนุนและการปฏิบตัิงานดานสงกําลังบํารุง  วางแผนความตองการวัสดุ 
ครุภัณฑ อาภรณภณัฑ พลาภณัฑ  งานคลังพลาธิการ  งานจําหนายสุนขัสงคราม วัสดุ ครุภัณฑ  จดัทําสถิต ิ
ดานพัสดุ  ดําเนินกรรมวิธีชดใชทางแพง  งานรับส่ิงของบริจาคเพื่อใชในราชการ  ของชวยเหลือจากหนวยงาน
ตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ  การแนะนําใหความรู
เกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุง  รวมทั้งรับผิดชอบงานเกี่ยวกบังานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล 
งานสวัสดิการ งานคดีวนิัย งานงบประมาณ งานการเงนิ งานพัสดุ และงานขนสง 
   ๓)  การดําเนนิการดานยุทธภัณฑ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องประกอบอาวุธ 
ศาสตราภัณฑประเภทตาง ๆ  งานคลังศาสตราภัณฑ  การเก็บกูทําลายวัตถุระเบิด  ตลอดจนการเกบ็รักษา 
แจกจาย จําหนาย ตรวจสอบ และซอมบํารุงอาวุธปน 
   ๔)  งานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรม โครงสราง งานมัณฑนศิลป การกําหนด 
ผังบริเวณ  ตลอดจนงานทีเ่กีย่วกับที่ดิน ส่ิงกอสราง การซอมบํารุงและจาํหนายส่ิงกอสราง  งานคลังวัสดุ
อุปกรณส่ิงกอสราง 
   ๕)  การจัดหาพัสดตุามแผนงาน โครงการ เพื่อแจกจายใหกับหนวยตาง ๆ  และ
ควบคุมประเมนิผลการปฏิบัตดิานการจดัหา 
   ๖)  งานขนสง ซอมบํารุง จําหนาย ยานพาหนะและรถยนตหุมเกราะ  เสนอความ
ตองการยานพาหนะ  ตลอดจนการสงกลับซึ่งส่ิงอุปกรณ กําลังพล และผูประสบภัยทัง้ทางบก ทางเรือ และ 
ทางอากาศ  งานคลังอุปกรณอะไหลยานพาหนะ 

 
 



 ๔๐๘

             ๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๔)  ฝายสนับสนุน ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก – จายเงนิทุกประเภท   
งานการบัญชแีละการรายงานของกองบัญชาการ  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแล 
การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๔  
   ๒)  การตรวจสอบหลักฐานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  และการจดัทําบัญชี 
การรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการเงินของกองบัญชาการและหนวยงาน 
ในสังกดัสวนภูมภิาค  รวมทัง้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล  
งานสวัสดกิาร งานคดวีินยั งานงบประมาณ งานการเงนิ งานพัสด ุและงานขนสง ของฝายสนับสนนุ ๔  และ 
งานอืน่ ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใด     
   ๓)   งานรบั – จายเงินทุกประเภท  การเบกิจายเงนิในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
เฉพาะคาตอบแทนสําหรับรายการสมนาคณุผูบรรยาย คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
รายจายอ่ืนและเงินอุดหนนุ และงบกลางทีม่ีลักษณะเปนคาใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค  การกํากับดแูล
ดานการเงนิของหนวยเบกิทีม่ีสํานักงานในสวนภูมภิาค 
   ๔)  การเบิกจายเงนิเดือนและเงนิเพิ่มพิเศษอื่นที่เบิกควบกับเงินเดือน เงนิประจํา
ตําแหนง เงินคาจางประจํา เงนิคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางผูไดรับเงินเดือนหรือคาจาง 
ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง  เงินกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ  เงินกองทุนสํารองเลีย้งชพี 
ลูกจางประจาํ  เงินบาํเหนจ็บํานาญ  เงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาล  และเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 
คาตอบแทน  การกํากับดแูลดานการเงนิของหนวยเบกิทีม่ีสํานักงานในสวนภูมภิาค 
   ๕)  การจัดทาํบัญชสีวนราชการ  การจัดเกบ็และนําสงเงินรายไดแผนดนิ  
งานการเงินนอกงบประมาณตามระบบบญัชีสวนราชการ  การนําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
สงคลัง  การควบคุมเงินทดรองราชการ  การจัดทําและตรวจสอบรายงานดานการเงินประเภทตาง ๆ   
การรายงานดานการเงินเสนอสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลกัฐาน 
ดานการเงนิ การบัญชี  การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบญัชีของหนวยเบิก 
ที่มีสํานักงานในสวนภูมภิาค  การรวบรวมสถิติ  การประเมนิผล  งานวชิาการดานการเงนิ  รวบรวมกฎหมาย   
กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และคาํสั่งที่เกีย่วของกับงานการเงนิ การบัญชี  การเผยแพรกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ
ดานการเงนิ  การฝกอบรมดานการเงนิ  การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน  การตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจําเดือน  การจัดทํารายงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 



 ๔๐๙

               ๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๗)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๕)  ฝายสนับสนุน ๕  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางการแพทยของ
กองบัญชาการ  ใหการบริการแกขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ครอบครัว ประชาชนที่อยูหางไกล
คมนาคมและประชาชนที่ไดรับภัยพิบัติ  การสงกลับ  วางแผนจัดหายา เวชภณัฑ และอุปกรณการแพทย  
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการสนองงานโครงการตามพระราชดําริดานสุขภาพอนามยัเดก็และเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดแูลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด  
โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของฝายสนับสนุน ๕  
   ๒)  งานดานวิชาการและนโยบายดานสนับสนนุทางการแพทย  การอบรมพฒันา
บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนทางการแพทยของกองบญัชาการ  การจัดทําทําเนยีบพยาบาล  ดําเนินการ
เกี่ยวกับหนังสือรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานกาํลังพล   
งานสวัสดิการ งานสงกําลังบํารุง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานงบประมาณและการเงิน ที่เกีย่วของกับ 
ฝายสนับสนุน ๕ 
   ๓)  การจัดทําแผนความตองการ กําหนดคุณลักษณะ การเก็บรักษา การแจกจาย  
การจําหนาย  การดําเนนิการรับบริจาคยา เวชภณัฑ และพัสดุทางการแพทย  การเบกิยาพระราชทานมูลนิธิ
แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รวมถึงจัดทําบัญชีคุมสถิติการใชยา เวชภณัฑ และพัสดุ  
สายการแพทย ของกองบัญชาการ 
   ๔)  การจัดทําสถิติขอมูลทางการแพทย  การติดตามเฝาระวัง ปองกันโรค  การวางแผน
จัดทําและสนบัสนุนโครงการสงเสริมสุขภาพ  การตรวจสุขภาพประจําป  และการบริจาคโลหิต 
   ๕)  การรับ – สงคนไขในพระบรมราชานุเคราะห  การสงกลบัสายการแพทย  
การตรวจเยี่ยมขาราชการตํารวจที่ปวยเจ็บรักษาตวัในโรงพยาบาลสวนกลาง  และติดตามอาการขาราชการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่  การบริการตรวจรักษาและปฐมพยาบาล
ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ครอบครัว และประชาชนในพืน้ที่สวนกลาง  การจดัหนวยพยาบาลเคลื่อนที่ 
สนับสนุนภารกิจของกองบญัชาการตํารวจตระเวนชายแดน  และสนบัสนุนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ 
ภัยพิบัติ  
   ๖)  การดําเนนิงานโครงการตามพระราชดําริสายการแพทย  การสนับสนุนงาน 
ดานสุขภาพเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  การสนับสนุนหนวยทันตกรรมและหนวยแพทยพระราชทาน  
สนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รวมถึงการสนับสนุน
งานโครงการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและในถิ่นทุรกันดาร 

 
 



 ๔๑๐

            ๗)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๘)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 (ซ)  กองบงัคับการสนับสนนุทางอากาศ  ประกอบดวย  
  (๑)  ฝายอํานวยการ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  
                ๒)  งานบริหารงานบุคคล 
                ๓)  งานคดีและวินยั  งานกฎหมาย 
            ๔)  งานสวัสดิการ 
   ๕)  งานเลขานุการ 
                 ๖)  งานศึกษาอบรม 
   ๗)  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคมุ และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ 
เปนปจจุบนั 
   ๘)  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ปองกันและระงับอัคคภีัยสถานที่ราชการ 
ของกองบังคับการอํานวยการและกองบัญชาการ          
                ๙)  งานการขาว 
                 ๑๐)  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร 
   ๑๑)  งานงบประมาณ 
   ๑๒)  งานสงกําลังบํารุง 
                 ๑๓)  งานกิจการพลเรือน 
   ๑๔)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                ๑๕)  งานการเงินและงานบัญช ี
   ๑๖)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑๗)  เปนฝายสนับสนุนของกองบังคับการ  มีหนาที่ในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
เกี่ยวกับการปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว การสื่อสาร การขนสง การบริการสายแพทย การรกัษาความปลอดภัย 
ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม และกํากับดูแลหนวยงานในสังกัด 
   ๑๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
   ๑๙)  งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่องฝายใดโดยเฉพาะ 
   ๒๐)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 
 



 ๔๑๑

  (๒)  กองกํากับการ ๑  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปนหนวยปฏิบัติการสงคราม
พิเศษ  การยุทธสงทางอากาศ  การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ  ปฏิบัติการจิตวิทยา  สนบัสนุนการยิงดวยอาวุธ
ประจําหนวย  สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน  การปองกันประเทศ  
และรักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๑  
   ๒)  กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา  มีหนาที่เกีย่วกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของกองบังคับการ  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  การยุทธสงทางอากาศ 
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ  สนับสนุนภารกิจการปองกนัประเทศ  รักษาผลประโยชนของชาติตาม 
แนวชายแดนในกรณีที่มีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉนิ หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  กองรอยอาวุธ  มีหนาที่สนับสนุนการยิงใหกับหนวยดําเนนิกลยุทธและเปนกําลัง
สนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ  สนับสนุน
ภารกิจการปองกันประเทศ  รักษาผลประโยชนของชาติตามแนวชายแดน ในกรณีเกดิสถานการณไมปกต ิ 
ภาวะฉุกเฉิน และภาวะสงคราม 
   ๔)  กองรอยรบพิเศษ ๑ – ๔  เปนหนวยดําเนนิกลยุทธในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ 
การยุทธสงทางอากาศ  การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในการปองกันและรกัษาสถานการณชายแดน  การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 
   ๕)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๓)  กองกํากับการ  ๒  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบรอย  การปองกันปราบปรามการกอการรายและการกอความไมสงบ  และเปนกําลังสนับสนุนการ
ปฏิบัติการสงครามพิเศษ  การยุทธสงทางอากาศ  การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณ 
ไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม  แบงออกเปนกองรอย ๑ – ๔  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
   ๑)   งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั  
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๒  
   ๒)  กองรอย ๑ – ๔ เปนหนวยดาํเนินกลยุทธในการสนับสนนุการรักษาความสงบ
เรียบรอย  การปองกันปราบปรามการกอการรายและการกอความไมสงบ  และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติ
สงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ  
ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
  (๔)  กองกํากับการ ๓  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการตอตานการกอ 
การรายสากลและการกอการรายในเมือง  การรักษาความปลอดภัย  ชวยเหลือผูประสบภัย  เก็บกู ทําลาย 
 

 
 



 ๔๑๒

วัตถุระเบิด  และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธสงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ 
ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉนิ หรือภาวะสงคราม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๓ 
   ๒)  กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑  มีหนาที่ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล   
การกอการรายในเมือง  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธสงทางอากาศ  
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉกุเฉนิ หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ – ๓  มีหนาที่ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย 
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ 
พระราชอาคนัตุกะ  รักษาความปลอดภัยบคุคลสําคัญ  เปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  
การยุทธสงทางอากาศ  การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือ 
ภาวะสงคราม 
   ๔)  กองรอยกูชีพ  มีหนาที่ปฏิบัตงิานเกีย่วกับการกูชีพ การกูภัย การคนหา  
การชวยเหลือผูประสบภัย  และสนับสนนุการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ ในกรณีที่เกิด
สถานการณไมปกติ ภาวะฉกุเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๕)  งานเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคนหา   
เก็บกู พิสูจนทราบ การทําลายวัตถุระเบดิ และงานตรวจสถานที่เกิดเหตรุะเบิด  งานปองกันการกอวนิาศกรรม 
งานตอตานการกอการราย  งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภยัสถานที่
และบุคคลสําคัญ  ดําเนินการดานวิชาการ งานนวัตกรรม งานสรางสรรคเกี่ยวกับงานเก็บกูวตัถุระเบดิ  
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี  แกไข ปรับปรงุ เผยแพรใหกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชนเพื่อระวังปองกันอนัตรายจากวัตถุระเบิด  รวมทัง้การปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอืน่และสนับสนนุภารกจิตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๕)  กองกํากับการ ๔  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝก ศึกษา อบรม และวิจยั 
พัฒนาเกีย่วกับการสงครามพิเศษ อาวุธ ยุทธวิธี การฝกสงกําลังทางอากาศ การฝกพิเศษอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย   และเปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธสงทางอากาศ  การยุทธเคลื่อนที่
ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉนิ หรือภาวะสงคราม  โดยปฏิบัติหนาที่  ดงันี้ 
   ๑)  งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๔  

 การประกัน    ๒)  การวิจยั ประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรตาง ๆ
คุณภาพการศกึษา  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงสถานการณทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัตภิารกิจของ 
 

 
 



 ๔๑๓

กองบงัคับการ  งานธุรการและการจัดการฝก  เปนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยทุธ 
สงทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกดิสถานการณไมปกติ ภาวะฉกุเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๓)  กองรอยฝกรบพิเศษ  มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกบัการสงครามพิเศษ  
การปฏิบัติการจิตวิทยา  การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ  การควบคุมฝูงชน  และเปนกําลัง
สนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน 
หรือภาวะสงคราม 
   ๔)  กองรอยฝกอาวุธ ยุทธวิธี  มหีนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับอาวุธและยุทธวิธี
พิเศษ  การตอตานและปราบปรามการกอการราย  การรกัษาความปลอดภัย  การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย 
การเก็บกู ทําลายวัตถุระเบิด  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ 
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม 
   ๕)  กองรอยฝกสงกําลังทางอากาศ  มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับการฝก 
นักโดดรม  การควบคุมการโดดรม  การสงกําลังทางอากาศ  และเปนกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการ
สงครามพิเศษ การยุทธสงทางอากาศ การยทุธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีสถานการณไมปกติ ภาวะฉุกเฉิน 
หรือภาวะสงคราม 
   ๖)  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  (๖)  กองกํากับการ ๕  มีหนาทีแ่ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ในเขตพระราชฐานและทีป่ระทับ ทั้งที่ตัง้อยูในเขตพืน้ที่กรงุเทพมหานครและนอกเขตพืน้ที่กรงุเทพมหานคร 
รวมทัง้การจดักําลังยานพาหนะและอปุกรณในการถวายความปลอดภยัดานอคัคีภยัในกรณทีี่พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวั  สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ  และพระบรมวงศานวุงศทกุพระองค  มกีารเสด็จ 
พระราชดําเนนิแปรพระราชฐาน  และการเสด็จพระราชดาํเนนิโดยอากาศยานปกหมนุและรถไฟฟาสองสวาง 
เมื่อมกีารทรงงาน  จดัชุดปฏิบัติการถวายความปลอดภัยกรณีมกีารเสดจ็แปรพระราชฐานประทบัแรม  สนับสนุน
การปองกนัและระงับอัคคภียัใหกับหนวยงานตามที่รองขอ  สนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภคบรโิภคใหกับหนวยงาน 
ถวายความปลอดภัยตามที่หนวยรองขอ  ฝกการปองกนัและระงับอัคคภียัใหกบัหนวยงานราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 
   ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานบรหิารงานบุคคล  งานทะเบยีนประวัติ  
งานสวัสดกิาร  งานกฎหมาย  งานคดวีินยั  งานอํานวยการดานการปองกนัและระงับอัคคภีัย  ฝกอบรมตามแผน 
การฝก  
   ๒)  กําหนดนโยบาย  จดัทําแผนการปองกันและระงับอคัคีภยั  จัดทําแผนปองกัน
สถานที่สะสมสิ่งไวไฟ  แผนการฝกอบรม  แผนงาน/โครงการ  งานยุทธศาสตร  งานงบประมาณ  เสนอแนะ
ปรับปรงุ และพัฒนาระบบงานปองกันและระงับอคัคีภยั  กํากบั ดแูล ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามแผนงาน  วิจัย คนควาหาสาเหตุเพลิงไหม  งานการขาว  และงานกิจการพลเรือน  โดยเผยแพร
ความรูในดานปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
 



 ๔๑๔

   ๓)  งานบริการงานสงกําลังบํารุง  กําหนดความตองการ  จดัหาพัสดุส่ิงอุปกรณ 
แจกจาย  เกบ็รักษา จําหนาย  งานพลาธกิาร ซอมบํารุง  งานโยธาธกิาร  งานสื่อสาร  งานยานพาหนะ  งานบริการ
สายการแพทย  ควบคุมทะเบยีนพัสดแุละสิง่อุปกรณ  พัฒนาเทคโนโลยทีี่ทันสมยัมาปรับปรุงในการดับเพลิง 
และกูภยั  และงานการเงนิ 
   ๔)  งานถวายความปลอดภยัดานปองกนัและระงับอัคคีภยัในเขตพระราชฐาน ในพื้นที่
เสดจ็ฯ ประทบัแรม  พื้นทีเ่สด็จพระราชดําเนินงานพระราชพิธี งานพิธี งานมหกรรมตาง ๆ เปนครัง้คราวทัง้ใน
เขตกรุงเทพมหานครและสวนภูมภิาค  รับผิดชอบ สํารวจ ตรวจตราเพื่อวางแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และอุบัติภยั  ถวายความปลอดภยัดานสาธารณภยัและอุบตัิภยัขณะประทับแรม  ดําเนนิการดบัเพลิงเมื่อมีเหตุ
เพลิงไหมภายในเขตพระราชฐานที่ประทับและชวยเหลือผูประสบภยั  ขนยายทรัพยสินออกนอกอาคารหรอื
สถานที่ทีเ่กดิเพลิงไหมภายในเขตพระราชฐานและทีป่ระทับ  หรือสถานที่อยูใกลเคยีงบริเวณเกดิเพลิงไหม   
เมื่อไดรับการรองขอ  ถวายความปลอดภัยดานแสงสวาง โดยจดัรถไฟฟาสองสวางพรอมเครื่องกําเนดิไฟฟา
ประจํา ณ เขตพระราชฐานและที่ประทบั  เพื่อเตรยีมความพรอมในกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของ  รวมทัง้ที่หมาย 
เสดจ็ฯ ในเวลากลางคนื  และจัดรถไฟฟาสองสวางพรอมอปุกรณการกูภยัประจําลานเฮลคิอปเตอรพระที่นั่ง  
และเฮลิคอปเตอรในขบวนเพือ่รับและสงเสด็จฯ  สนับสนนุน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคใหกับหนวยงาน 
ถวายความปลอดภัยตาง ๆ และหนวยงานทีร่องขอ โดยเฉพาะหนวยงานที่อยูในพืน้ที่สูงทุรกนัดาร  จดัหนวย
ถวายความปลอดภัยรวมขบวนเสด็จฯ โดยเดินทางลวงหนาไปในพืน้ที่เสด็จพระราชดาํเนินทรงงานนอกเขต
พระราชฐาน  ปฏิบัติตามพระราชประสงคและพระราชดาํริในภารกจิปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ปฏิบัติตาม
การควบคุม กํากับ ดแูลของกรมราชองครกัษ  ตลอดจนใหความชวยเหลือสนับสนนุการปองกนัและระงับอัคคภียั
สถานทีใ่กลเคยีงหรือตามทีไ่ดรับการรองขอ  ใหความรูแกหนวยราชการ เอกชน และประชาชนทัว่ไปในการ
ปองกนัและระงับอัคคีภยั  โดยการฝกการใชอุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใชในการดับเพลิง  
   ๕)  งานอืน่ ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 (ฌ)  ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการหรือที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ปกครอง บังคับบัญชา อํานวยการ ควบคุม กํากับ 
ดูแลการปฏิบัติของหนวยงานในสังกดั  โดยปฏิบัติหนาที่  ดังนี ้
  ๑)  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินยั 
งานงบประมาณ งานการเงนิ งานการพัสดุ และงานอํานวยการดานการปองกันอุบัติภยั  ของศูนยอํานวยการ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
                ๒)  การสนับสนนุงานการดําเนนิงานตาง ๆ ทั้งในสวนของศนูยอํานวยการโครงการพัฒนา 
และศูนยศกึษาการพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยการใชเครื่องจักรกล  การสนับสนนุการขนสง 
การซอมปรนนิบัติบํารุงเครือ่งจกัรกลและยานพาหนะตาง ๆ  
 

 
 



 ๔๑๕

    ๓) การประสานงาน วางแผน อํานวยความสะดวก ตดิตาม และกํากับดแูลการดําเนนิงาน 
ของหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดาํเนินงานที่ศนูยศึกษาการพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมถึง
บุคคล กลุมบุคคลที่เขามาทําการศึกษา วิจยั ทดลอง ในพื้นที่ของศูนยศึกษาพัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  ใหทําการศึกษา วิจัย ทดลอง ในกรอบพระราชดําริ  รวมถึงการนําผลจากการศึกษา วิจยั ทดลอง
ตามแนวพระราชดําริ  และแนวพระราชดาํริตาง ๆ ขยายผลไปสูประชาชน ใหเปนไปตามแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการประจําป  ปฏิบัติงานดานมวลชนสัมพันธ  และการรักษาความปลอดภยั 
               ๔)  การวางแผนการใชประโยชนของพื้นที่  การสํารวจ  การรังวัด  งานออกแบบ  การวางผัง 
การเขียนแบบ  คํานวณแบบ  ประมาณการประกอบการกอสรางตาง ๆ  งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรม  
งานเกีย่วกับทีด่ินและการซอมแซมสิ่งกอสราง ท้ังในสวนของศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาและศูนยศึกษา
การพัฒนาหวยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ  รวมถึงการใหคําแนะนําในการจัดการพื้นที่  การพฒันาพื้นที่
และโครงสรางพื้นฐานพืน้ทีเ่ปาหมายการพัฒนาของศูนยศึกษาการพฒันาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย  
               ๖)   งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 


