
อํานาจหน้าที่ของ สถานีตำรวจนครบาลบางนา 
ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์  
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษาความปลอดภัย สถานที่สําคัญของ 
ทางราชการและของต่างประเทศ  
2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการ ให้บริการช่วยเหลือ  
ประชาชน  
3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา  
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย  
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย  
 
ที่มา : พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    ตามคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 537/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่อง 
การกำหนด อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ กำหนดโครงสร้างสถานีตำรวจ ลักษณะงานในสถานี  
ตำรวจ และ หัวหน้างานในสถานีตำรวจ และคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 538/2555 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2555 เรื่อง การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงาน  
สอบสวน นั้น  
                    สถานีตำรวจนครบาลบางนา เป็นสถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจ เป็นระดับตำแหน่ง    
ผู้กำกับการ ตามโครงสร้างรูปแบบที่ 1 จึงมีการกำหนดหัวหน้างานและลักษณะงานโดยสรุป ดังนี้ 
1. หัวหน้างานในสถานีตำรวจ กำหนดให้ 

ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ 
1.1 รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอำนวยการและงานป้องกันปราบปราม 
1.2 รองผู้กำกับการจราจร เป็นหัวหน้างานจราจร 
1.3 รองผู้กำกับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน 
1.4 รองผู้กำกับการสอบสวนที่ได้รับ  
มอบหมายเป็นหัวหน้างานสอบสวน 

เป็นหวัหนา้งานสอบสวน 
 

2. หน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ กำหนดให้ 
ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ 

2.1 หัวหน้าสถานีตำรวจ มีหน้าที ่รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการสั ่งการ 
ควบคุม กํากับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝึกอบรม โดย 
ปฏิบัติงานตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายใน 
เขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ใน
ภาพรวมของสถานีตำรวจ รวมทั้งความรับผิดชอบในดา้น
การงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจาก 
ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 

2.2 สารว ัตรอำนวยการ/หัวหน้างานฝ่าย 
อำนวยการ 

- รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี ่ยวข้องกับงานอำนวยการ 
ได้แก่ งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผน 
ประจำปีงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งาน 
อบรมและ วิชาการ งานสวัสดิการ งานพัฒนาองค์กร งาน 
การเงิน งานพัสดุ งานพลาธิการและสรรพาวุธ งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดการเรื่องสินบน เงินรางวัล 
ค่าตอบแทน งานประชาสัมพันธ์ งานจัดอาหารเลี ้ยง 
ผู้ต้องหา งานทะเบียน คนต่างด้าวและการขออนุญาต 
งานดูแลห้องประชุมและ จัดการประชุม เป็นต้น 
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัต ิงาน ของผู ้ใต ้บ ังคับบัญชา เกี ่ยวข้องกับงาน 
อำนวยการตาม อำนาจหน้าที่ 

2.2.1 รองสารวัตรปฏิบัติงาน อำนวยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอำนวยการตามอำนาจหน้าที่ 



2.2.2 ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติงาน อำนวยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอำนวยการตามอำนาจหน้าที่ 
2.3 หัวหน้างานป้องกันปราบปราม รับผิดชอบการสั ่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที ่ เก ี ่ยวข้องกับงานป้องกัน 
ปราบปราม ได้แก่ งานการข่าว งานจัดทำแผนที่ ระบบ 
ข้อมูลอาชญากรรม งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 
งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ-ส่งวิทยุของสถานีตำรวจ 
งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด งานพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน และสตรีงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตาม การบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เป็นต้น 

2.3.1 สารวัตรป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน 
ปราบปราม ตามอำนาจหน้าที่ 

2.3.2 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ปฏิบัต ิงานเกี ่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม
อำนาจ หน้าที่ 

2.4 หัวหน้างานจราจร 
 

รับผิดชอบการสั ่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ได้แก่  
งานบังคับใช้กฎหมายจราจร งานจราจรตามโครงการ 
พระราชดำริ เป็นต้น 

 
2.4.1 สารวัตรจราจร 

ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานจราจร 
ตามอำนาจ หน้าที่ 

2.4.2 รอง สารวัตรจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอำนาจหน้าที่ 
2.4.3 ผู้บังคับหมู่งานจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอำนาจหน้าที่ 
2.5 หัวหน้างานสืบสวน รับผิดชอบการสั ่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ได้แก่  
การ แสวงหาพยานหลักฐาน และผู้กระทำผิด เป็นต้น 

2.5.1 สารวัตรสืบสวน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน 
ตามอำนาจ หน้าที่ 

2.5.2 รองสารวัตรสืบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอำนาจหน้าที่ 
2.5.3 ผู้บังคับหมูส่ืบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอำนาจหน้าที่ 
2.6 หัวหน้างานสอบสวน รับผิดชอบการสั ่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เก่ียวข้องกับงานสอบสวน ได้แก่ 
การวางแผนสอบสวน การร่วมสอบสวนคดีอุกฉกรรจ์ 
หร ือ คด ีสำค ัญพิจารณามอบหมายคด ีให ้พน ักงาน
สอบสวน เป็นต้น 

2.6.1 พนักงานสอบสวน ผู้ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญาทุก 
ประเภทยกเว้นประเภท และลักษณะของคดีที ่อยู ่ใน 



ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ 
ถึง พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.2 พนักงานสอบสวน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญา ทุก 
ประเภท ยกเว้นประเภทและลักษณะของคดีที ่อยู ่ใน 
ความ รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนชำนาญการถึง 
พนักงาน สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.2 พนักงานสอบสวน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญา ทุก 
ประเภท ยกเว้นประเภทและลักษณะของคดีที ่อยู ่ใน 
ความ รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนชำนาญการถึง 
พนักงาน สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

 2.6.3 ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอำนาจหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 



- 2 – 
                    4.1.1 รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกัน 
ปราบปราม  
                    4.1.2 รองผูกํากับการจราจร เปนหัวหนางานจราจร  
                    ๔.๑.๓ รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน  
                    ๔.๑.๔ พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย จากหัว
หนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ อํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน  
                    ๔.๑.๕ ผูบังคับกองรอย (สบ 2) หรือ ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติ การ
พิเศษ  
        4.2 สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนงผูกํากับการ ตามโครงสราง สถานีตํารวจ
รูปแบบที่ 2 กําหนดให  
                    4.2.1 รองผู กํากับการป องกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานป องกัน 
ปราบปราม และงานจราจร 4.2.2 รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน  
                    4.2.3 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย จากหัว
หนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ อํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน 4.2.4 ผูบังคับกองรอย 
(สบ 2) หรือ ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวย ปฏิบัติการพิเศษ  
        4.3 สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนง สารวัตรใหญ ตามโครงสราง สถานีตํารวจ
รูปแบบที่ 3 กําหนดให  
                    ๔.3.1 สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการและงานปองกัน ปราบปราม          
                    4.3.2 สารวัตรจราจร เปนหัวหนางานจราจร  
                    ๔.3.3 สารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน  
                    4.3.4 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย จากหัว
หนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ อํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน  
                    4.3.5 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ  
        ๔.4 สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนง สารวัตรใหญ ตามโครงสราง สถานีตํารวจ
รูปแบบที่ 4 กําหนดให  
                    ๔.4.1 สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และ
งานจราจร ๔.4.2 สารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน  
                    4.4.3 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย จากหัว
หนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ อํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน  
                   4.4.4 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ  
                                                                                                                                          

                /4.5  สถานีตํารวจ...  
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        4.5 สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนงสารวัตร ตามโครงสรางสถานี ตํารวจ
รูปแบบที่ 5 กําหนดให  
                    4.5.1 รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานป องกัน 
ปราบปราม ๔.5.2 รองสารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน  
                    ๔.5.3 รองสารวัตรจราจร เปนหัวหนางานจราจร  
                    4.5.4 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย จากหัว
หนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ อํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน  
                    4.5.5 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ  
        4.6 สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนง สารวัตร ตามโครงสรางสถานีตํารวจ
รูปแบบที่ 6 กําหนดให  
                    ๔.6.1 รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกัน ปราบปราม 
และงานจราจร  ๔.6.2 รองสารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน  
                    4.6.3 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย จากหัว
หนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร.วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ อํานาจ
หนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน  
                    4.6.4 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ  
        4.7 กรณีที่มีขาราชการตํารวจระดับสูงสุดของผูปฏิบัติงานของแตละงานหลายคนใหหัวหนา สถานี
ตํารวจเปนผูมอบหมายใหขาราชการตํารวจระดับสูงสุดของผูปฏิบัติงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ไดตาม ความ
เหมาะสม ตามสถานการณหรือสภาพพื้นที่แลวแตกรณี และใหอยูภายใตการควบคุม กํากับดูแล ปกครอง 
บังคับบัญชาของหัวหนางาน  
    5. หนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจ มีดังนี้  
        ๕.๑ หัวหนาสถานีตํารวจ มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการสั่งการ ควบคุม  กํากับ ดูแล 
ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝกอบรม โดยปฏิบัติงานตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายในเขตอํานาจ  ความ
รับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง รวมทั้งความรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชา ถัด
รองลงไปจากผูบังคับบัญชาในระดับกองบังคับการตํารวจนครบาล 1 – 9 หรือตํารวจภูธรจังหวัด เพ่ือ
พัฒนาการบริหาร การปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย รักษาความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยสิน บริการทางสังคม ชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานพิเศษ งานความมั่นคง และงานอื่น ๆ ดังนี้     
                    ๕.1.1 ทําหนาที่หัวหนาผูรับผิดชอบการปฏิบัติของสถานีตํารวจ ดังนี้  
                             5.1.1.1 กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  
                             5.1.1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน  
                             5.1.1.3 พิจารณามอบหมายงานโดยใหมีอํานาจมอบหมายใหผู ใตบังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากหนาที่การงานประจําไดตามความเหมาะสม  
                             5.1.1.4 พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในงานที่มีปญหา  

/5.1.1.5 ควบคุม...  
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                                  5.1.1.5 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ 
ปฏิบัติงาน ความประพฤติ และระเบียบวินัย  
                                  5.1.1.6 กําหนดมาตรการในการประสานงานและควบคุม กํากับดูแล ใหมีการ 
ประสานกันอยางใกลชิดจริงจังระหวางงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจ  
                                  5.1.1.7 ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ ขา
ราชการตํารวจในสถานีตํารวจ  
                                  5.1.1.8 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ในสถานีตํารวจ  
                                  5.1.1.9 ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น  
                                  5.1.1.10 จัดการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจเพื่อใหมี ความ
รู ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ โดยการจัดการฝกอบรมเอง หรือ
ขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหนวยงานอื่น  
                                  5.1.1.11 เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง    
                                  5.1.1.12 รวมประชุมกับหนวยงานอื่นในงานท่ีเกี่ยวของ  
                                  5.1.1.13 แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ  
                                  5.1.1.14 ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ 
                    5.1.2 ทําหนาที่หัวหนาพนักงานสอบสวน โดยปฏิบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  หรือ    
ขอบังคับข้อกําหนด  
                    5.1.3 ปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ กําหนดใหเปนอํานาจ หนาที่
ของหัวหนาสถานีตํารวจโดยเฉพาะ  
                    5.1.4 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดการกําลังในการถวายความปลอดภัยแดองค พระ
มหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                    ๕.1.5 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดกําลังในการควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุ
พิเศษตางๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                    5.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามขอ 5.1.1 – 5.1.5 5.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
       5.2 หัวหนางานอํานวยการ มีหนาที่เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานอํานวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน 
สั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงาน
สถานีตํารวจ งานการบริหารบุคลากร การศึกษาการฝกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การสงกําลังบํารุง รวมทั้ง ลักษณะงานที่
เกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบเพื่อสงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ โดยจําแนกออกเปน 
งานตางๆ ดังนี้  
            ๕.2.1 งานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนปฏิบัติการ แผนประจําป และแผนปฏิบัติการ
ประจําของสถานีตํารวจ  
            ๕.2.2 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ  
            5.2.3 งานกําลังพล รวมทั้งงานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัวใหมีความพรอม ทั้งดานกําลัง 
ความคิด และจิตใจ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
            5.2.4 งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพรความรู  

/๕.๒.๕ งานสวัสดิ...  
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            5.2.5 งานสวัสดิการ  
            5.2.6 งานพัฒนาองคกร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาง ๆ  
            5.2.7 งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ  
            5.2.8 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            5.2.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน  
            5.2.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา  
            5.2.11 งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตาง ๆ  
            5.2.12 งานการประชาสัมพันธ  
            5.2.13 งานตรวจสอบติดตามประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงานและโครงการตาง ๆ  
            5.2.14 งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม  
            5.2.15 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการ ปฏิบัติงาน 
ความประพฤติและระเบียบวินัย  
            5.2.16 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา  
            5.2.17 งานอื ่นที ่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใดในสถานีตํารวจให เปนหนาที่ ของงาน
อํานวยการ  
            5.2.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ  
            5.2.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.3 ผูปฏิบัติงานอํานวยการ  
            5.3.1 สารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                    5.3.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาในงานอํานวยการ  
                    5.3.1.2 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให  ผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและตอง รีบ
รายงานใหหัวหนางานอํานวยการทราบในทันที  
                    5.3.1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ  
                    5.3.1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย  
            ๕.3.2 รองสารวัตรธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                    5.3.2.1 ปฏิบัติงานตามขอ 5.2.2 – 5.2.15 และ 5.3.1.1  
                    5.3.2.2 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให  ผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและตอง รีบ
รายงานใหหัวหนางานอํานวยการ หรือสารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการทราบในทันที  
                    5.3.2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ  
                    5.3.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
            5.3.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหม ูถึงรองสารวัตร) ธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                    5.3.๓.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยู 

/เดิม โดยปฏิบัติงาน... 
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เดิม โดยปฏิบัติงานในกลุมงานอํานวยการและสนับสนุน ภายใตการกํากับตรวจสอบ โดยทั่วไป และอาจไดรับ
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง   
                     5.3.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว  
                     5.3.๓.๓ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน อํานวยการและ
สนับสนุนของหนวยงานนั้น ๆ  
                     5.3.๓.๔ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ เทียบเทา  
                     5.3.๓.๕ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก ผูบังคับบัญชา  
            5.3.๔ ผูบังคับหม ูธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                     5.3.๔.1 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ  
                     5.3.๔.2 งานกําลังพล ของสถานีตํารวจ  
                     5.3.๔.3 งานสวัสดิการ  
                     5.3.๔.4 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                     5.3.๔.5 งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตางๆ  
                     5.3.๔.6 งานการประชาสัมพันธ  
                     5.3.๔.7 งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม  
                     5.3.๔.8 งานประมาณ การเงิน พัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ  
                     5.3.๔.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน  
                     5.3.๔.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา  
                     5.3.๔.11 งานปฏิบัติหนาที่พลขับ หรืองานนําสาร  
                     5.3.๔.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ  
                     5.3.๔.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.4 หัวหนางานปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี ้เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานปองกันปราบปรามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผนอํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจน
ปฏิบัติงานในดานการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ    
ตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวของ หรือเปนสวนประกอบของงานนี้ ในเขต
พ้ืนที่ของสถานีตํารวจ เพ่ือมิใหเกิด อาชญากรรมข้ึน โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้  
              5.4.1 งานการขาว  
              5.4.2 งานจัดทําแผนที่ ระบบขอมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดระบบขอมูลเปาหมายที่ อาจเกิด
อาชญากรรม และระบบขอมูลทางสังคม ที่เปนประโยชนตอการปองกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม  
              5.4.3 งานควบคุมผูตองหาและผูถูกกักขัง  
              5.4.4 งานควบคุมศูนยวิทยุหรือการรับ – สงวิทยุของสถานีตํารวจ  
              5.4.5 งานจัดตั้งจุดรับแจงเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และกําหนดมาตรการตางๆ ในการ ปองกันและ
ปราบปรามมิใหอาชญากรรมเกิดขึ้น  
              5.4.6 งานจัดสายตรวจทุกประเภท  
              5.4.7 งานควบคุมแหลงอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม  
 
                                                                                                          /5.4.8 งานปราบ...  
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                    5.4.8 งานปราบปรามการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ พระราชบัญญัติ 
ตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ  
                    5.4.9 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง  
                    5.4.10 งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี  
                    5.4.11 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลเกี่ยวกับบอนการพนัน สถานบริการและแหลง อบายมุข   
                    5.4.12 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแขงขันราคา ใน
การประมูล  
                    5.4.13 งานที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
                    5.4.14 งานตามกฎหมายวาดวยการจําหนวยสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร โรงรับ
จํานํา อาวุธปน การพนัน และคาของเกา การเรี่ยไร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายบัญญัติ ให
อํานาจไว  
                    5.4.15 งานฝกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบาน สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการปองกัน อาชญากรรม
และรักษาความปลอดภัยเพื่อชวยเหลือกิจการตํารวจ  
                    5.4.16 งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ระดับ 
สถานีตํารวจ  
                    5.4.17 งานประชาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ เพื่อแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมในเขต 
พ้ืนที่ของสถานีตํารวจ  
                    5.4.18 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เพื่อใชในการปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม  
                    5.4.19 งานระบบงบประมาณที่เก่ียวกับงานปองกันปราบปราม  
                    5.4.20 ตรวจสอบติดสอบและประเมินผล ว ิจ ัยและพัฒนาการปฏิบ ัต ิตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม  
                    5.4.21 กรณีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั ่งการใหผูปฏิบัติงานปองกันปราบปราม 
ดําเนินการจับกุมหรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง  
                    5.4.22 งานการจัดกําลังรวมในการถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                    5.4.23 การควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงานตาม ประเพณี 
การชุมนุมประชุม และอ่ืน ๆ  
                    5.4.24 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ ปฏิบัติงาน 
ความประพฤติและระเบียบวินัย  
                    5.4.25 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให ผูใตบังคบับัญชา
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา  
                    5.4.26 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานปองกันปราบปราม  
                    5.4.27 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 
                                                                                                               /๕.๕ ผูปฏิบัติ... 
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        5.5 ผูปฏิบัติงานปองกันปราบปราม  
            5.5.1 สารวัตรปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี ้ 
                    5.5.๑.๑ ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานปองกันปราบปรามมอบหมาย  
                    5.5.๑.๒ ปฏิบัติงานตามขอ 5.4.1 – 5.4.23  
                    5.5.1.๓ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาในงานปองกันปราบปราม  
                    5.5.1.๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให  ผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ ตองรีบ
รายงานใหหัวหนางานปองกันปราบปรามทราบในทันที  
                    5.5.1.๕ ปฏิบัติงานที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                    5.5.1.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
            5.5.2 รองสารวัตรปองกันปราบปราม  
                    ๕.๕.๒.๑ ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี ้ 
                               5.5.๒.1(๑) ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานปองกันปราบปรามหรือ สารวัตรปองกัน
ปราบปรามมอบหมาย  
                               5.5.2.๑(๒) ปฏิบัติงานตามขอ 5.4.1 – 5.4.23 และขอ ๕.๕.๑.๓  
                               5.5.2.๑(๓) กรณีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นใหดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช
กําลังตามความเหมาะสม แลวรายงานหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกัน ปราบปรามทราบ   
                               5.5.2.๑(4) ปฏิบัติหนาที่นายรอยตํารวจเวร  
                               5.5.2.๑(5) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสายตรวจ  
                               5.5.2.๑(6) ขณะปฏิบัติหนาที่นายรอยตํารวจเวร และหัวหนาสาย ตรวจในคราว
เดียวกัน ใหปฏิบัติหนาที่ในดานปองกันเปนหลัก สวนการปฏิบัติหนาที่ในดานระงับปราบปราม ใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไวหรือตามความเหมาะสม  
                               5.5.2.๑(7) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
                               5.5.2.๑(8) การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจ มอบหมายใหผู
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงาน ประจําและตอง
รีบรายงานใหหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกันปราบปรามทราบในทันที  
                               5.5.2.๑(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                               5.5.2.๑(1๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
            5.๕.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหม ูถึงรองสารวัตร) งานปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี ้  
                    5.๕.๓.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยู
เดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกันปราบปราม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจไดรับ
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง  
                    5.๕.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว  
 

/ ๕.๕.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่...  
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                    5.๕.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่รอยเวรบริการบนสถานีตํารวจ หัวหนากลุมสายตรวจ หัวหนาชุด
มวลชนสัมพันธ หัวหนาชุดปฏิบัติการชายแดน หัวหนาชุดขาว หัวหนาชุดปราบปรามยาเสพติด เปนตน  
                    5.๕.๓.๔ ปฏิบัต ิงานด วยตนเองในลักษณะของผู มีประสบการณในงานดาน ปองกัน
ปราบปรามของหนวยงานนั้น ๆ เปนตน  
                    5.๕.๓.๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ เทียบเทา  
                    5.๕.๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก ผูบังคับบัญชา  
            5.5.๔ ผูบังคับหม ูปองกันปราบปราม  
                    5.5.๔.1 ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                               5.5.๔.1(1) งานรับ – สง และการเสนอหนังสือ  
                               5.5.๔.1(2) งานรางโตตอบงาน  
                               5.5.๔.1(3) งานเก็บรักษา คน และทําลายเอกสาร  
                               5.5.๔.1(4) งานจัดเก็บและรวบรวมสถิติงานปองกันปราบปราม  
                               5.5.๔.1(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                               5.5.๔.1.(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                    5.5.๔.2 ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี ้ 
                              5.5.๔.2(1) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี ่ยวกับการปองกันและ ปราบปรามตามที่       
ผูบังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตามพระราชบัญญัติ  ตาง ๆ ที่มีโทษ
ทางอาญาทุกฉบับ โดยใหเก็บและรายงานตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  
                              5.5.๔.2(2) ปองกันเหตุ โดยการตรวจตราทั่วไป หากตองใชกําลัง ตํารวจไปทําการ
ระงับ ปรามปราบเมื่อพบเหตุที่ตองระงับ ปราบปรามตองดําเนินการดวยตนเองหรือแจงสั่งให ใชกําลังตํารวจ
ตามความเหมาะสมหรือตามแผนที่กําหนดไว  
                              5.5.๔.2(3) การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา  
                              5.5.๔.2(4) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                              5.5.๔.2(5) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตาม
ประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืนๆ  
                              5.5.๔.2(6) ปฏิบัติหนาที่สิบเวรประจําสถานีตํารวจควบคุมการ ปฏิบัติหนาที่ของ
ยามสถานีตํารวจ ประชาสัมพันธ ควบคุมผูตองหา พิมพลายนิ้วมือ  
                              5.5.๔.2(7) ปฏิบัติหนาที่ยามสถานีตํารวจ รักษาการณรักษาความ สงบเรียบรอย 
ความสะอาด พัสดุของหลวง สิ่งของที่ยึดมาประกอบคดี ตลอดจนชวยเหลือควบคุมดูแลผูตองหา และผูตองขัง  
                              5.5.๔.2(๘) ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ เพื่อแสวงหาความรวมมือจาก หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวน ของ
สังคมในเขตพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ  
                              5.5.๔.2(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                              5.5.๔.2(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
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                    5.5.๔.3 ทําหนาที่คุมผูตองหาบนสถานี มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.5.๔.3(1) ควบคุมดูแลผูตองหา ผูถูกกักขังและผูถูกจําขัง โดย จะตองรายงานให
นายรอยตํารวจเวรทราบ  
                                5.5.๔.3(2) การเยี่ยมผูถูกควบคุม โดยจัดใหไดตามกําหนดเวลาที่ กําหนดไวเทานั้น 
รวมทั้งตรวจตราดูแลสิ่งของและอาหารที่มีผูนํามาเยี่ยม ผูถูกควบคุม เพื่อปองกันไมใหมี สิ่งของตองหาม เล็ด
ลอดเขาไปถึงผูถูกควบคุมในหองควบคุมได  
                                5.5.๔.3(3) ดําเนินการเรื ่องการใหอาหารผูถูกควบคุม ตรวจตรา ดูแลอาหารที่
ทางการจัดเลี้ยงไมใหมีสิ่งของตองหาม ปะปนเขาไปในอาหาร และเลี้ยงอาหารตามเวลาที่กําหนด เทานั้น  
                                5.5.๔.3(4) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.5.๔.3(5) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                5.5.๔.3(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                                5.5.๔.3(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                    5.5.๔.4 ทําหนาที่ประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.5.๔.4(1) สอบถามและใหคําแนะนําประชาชนผูมาติดตอ  
                                5.5.๔.4(2) รับโทรศัพท ถาเปนการแจงขาวเกี่ยวกับคดีใหรีบแจง ใหนายรอย
ตํารวจเวรรับสาย  
                                5.5.๔.4(3) ดําเนินการเกี่ยวกับคํารองตาง ๆ  
                                5.5.๔.4(๔) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.5.๔.4(๕) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                5.5.๔.4(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม 5.5.๔.4(๗) 
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                    5.5.๔.๕ ทําหนาที่พิมพลายนิ้วมือ มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.5.๔.๕(๑) พิมพลายนิ้วมือบุคคลที่ขอตรวจสอบประวัติ  
                                5.5.๔.๕(๒) พิมพลายนิ้วมือผูตองหา และนิ้วมือศพอันเกิดจากการ ตายโดยผิด
ธรรมชาติ  
                                5.5.๔.๕(๓) พิมพลายนิ้วมือผูตองสงสัย  
                                5.5.๔.๕(๔) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.5.๔.๕(๕) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                5.5.๔.๕(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                                5.5.๔.๕(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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                    5.5.๔.6 ทําหนาที่เสมียนประจําธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.5.๔.6(1) ลงบันทึกประจําวันการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจใน  สวนที่มิได
กําหนดใหลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี  
                                5.5.๔3.6(2) ลงบันทึกการนําตัวผู ตองหาออกนอกหองควบคุม ซึ ่งพนักงาน
สอบสวนเปนผูสั่งการ โดยใหผูทําหนาที่ควบคุมผูตองหา ผูรับตัวผูตองหาจดบันทึกไวเปนหลักฐาน  
                                5.5.๔.6(3) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.5.๔.6(๔) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืนๆ  
                                5.5.๔.6(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม 5.5.๔.6(๖) 
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                    5.5.๔.7 ทําหนาที่พนักงานวิทยุ มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.5.๔.7(1) รับ – สงวิทยุ ระหวางสถานีตํารวจกับหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของและผู
ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของสถานีตํารวจ  
                                5.5.๔.7(2) ดูแลรักษาเครื่องรับสงวิทยุและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยเปนผูดแูล
รักษาเบื้องตน ตลอดจนตรวจสอบเครื่องรับสงวิทยุและอุปกรณที่เกี่ยวของเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย ใหรีบ
รายงานผูบังคับบัญชาเพื่อแกไขทันที  
                                5.5.๔.7(3) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.5.๔.7(4) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืนๆ  
                                5.5.๔.7(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม  
                                5.5.๔.7(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.6 หัวหนางานจราจร มีหนาที่ดังนี้ เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ดานจราจร วางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานดานการควบคุม
จราจร จัดการ และ บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการพระราชดําริ และงาน
ที่มีลักษณะเกี่ยวของ หรือเปนสวนประกอบของงานนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจร ตลอดจน
พ้ืนที่ที่มีการจราจร ตอเนื่องกัน โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้  
                    ๕.๖.๑ งานควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ของ
ผูใตบังคับบัญชาในงานจราจร  
                    ๕.๖.๒ งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทําแผนที่จราจรของพื้นที่ 
รับผิดชอบ และของพ้ืนที่ที่มีการจราจรตอเนื่องกัน  
                    ๕.๖.๓ งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร และนําวิทยาการตาง ๆ มา ใชใน
งานจราจร  
                    ๕.๖.๔ งานใหความรูและการศึกษาอบรมผูปฏิบัติหนาที่จราจร  
                    ๕.๖.๕ งานสอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเก่ียวกับการจราจร  
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                    ๕.๖.๖ งานเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการจัดและ การ
ควบคุมการจราจร  
                    ๕.๖.๗ งานการสงขอมูลขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการปองกัน ปราบปราม 
และสงใหงานปองกันปราบปราม  
                    ๕.๖.๘ เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่ผูบังคับบัญชา 
กําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่ง  
                    ๕.๖.๙ กรณีมีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานจราจรดําเนินการ จับกุม
หรือดําเนนิการจับกุมดวยตนเอง  
                    ๕.๖.๑๐ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ พระบรม
วงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                    ๕.๖.๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมี
เหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี และอ่ืน ๆ  
                    ๕.๖.๑๒ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม  
                    ๕.๖.๑๓ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของข าราชการตํารวจ ทั ้งในดานการ 
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
                    ๕.๖.๑๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย ใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา  
                    ๕.๖.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร   
                    ๕.๖.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        ๕.๗ ผูปฏิบัติงานจราจร  
              ๕.๗.๑ สารวัตรจราจร มีหนาที่ดังนี ้ 
                                ๕.๗.๑.๑ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการ 
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานจราจร  
                                ๕.๗.๑.๒ จัดและควบคุมการจราจร  
                                ๕.๗.๑.๓ ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร และนําวิทยาการ ตาง ๆ 
มาใชในงานจราจร  
                                ๕.๗.๑.๔ ใหความรูและการศึกษาอบรมแกขาราชการตํารวจ  
                                ๕.๗.๑.๕ สอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผู ใชรถใชถนนปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเก่ียวกับการจราจร  
                                ๕.๗.๑.๖ วากลาวตักเตือนกอนออกใบสั่งเจาพนักงานจราจร หรือออกใบสั่ง เจา
พนักงานจราจร หรือจับกุมผูละเมิดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเก่ียวกับการจราจร  
                                ๕.๗.๑.๗ จัดการเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร  
                                ๕.๗.๑.๘ เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการ ปอง
กันปราบปราม และสงใหฝายปองกันปราบปราม  
                                ๕.๗.๑.๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                ๕.๗.๑.๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ  

/เรียบรอย ... 
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เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                              ๕.๗.๑.๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคน จับกุม   
                              ๕.๗.๑.๑๒ เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่ ผูบังคับ
บัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง   
                              ๕.๗.๑.๑๓ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย ใหผูใต
บังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและตอง 
รีบรายงานใหหัวหนางานจราจรทราบในทันที  
                              ๕.๗.๑.๑๔ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งใน ดาน
การปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
                              ๕.๗.๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร  
                              ๕.๗.๑.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                     ๕.๗.๒ รองสารวัตรจราจร มีหนาที่ดังนี ้ 
                              ๕.๗.๒.๑ ปฏิบัติงานตามขอ ๕.๗.๑.๑ – ๕.๗.๑.๑๒  
                              ๕.๗.๒.๒ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให ผูใต
บังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ ตอง
รีบรายงานใหหัวหนางานจราจรหรือสารวัตรจราจรทราบในทันที  
                              ๕.๗.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร  
                              ๕.๗.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                     5.๗.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหม ูถึงรองสารวัตร) งานจราจร มีหนาที่ดังนี้  
                              5.๗.๓.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ ผูบังคับหมูที่
ปฏิบัติอยู เดิม โดยปฏิบัติหนาที ่ในสายงานจราจร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจไดรับ
มอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ จํานวนหนึ่ง  
                              5.๗.๓.2 ตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุด
เดียว  
                              5.๗.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาจราจร  
                              5.๗.๓.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดานจราจร 
ของหนวยงาน นั้น ๆ  
                              5.๗.๓.๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจ ระดับตําแหนงสารวัตรหรือ เทียบเทา   
                              5.๗.๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก ผูบังคับบัญชา   
                    ๕.๗.๔ ผูบังคับหมู จราจร  
                              ๕.๗.๔.๑ ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                                          ๕.๗.๔.๑(๑) งานธุรการทั่วไปของงานจราจร  
                                          ๕.๗.๔.๑(๒) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                          ๕.๗.๔.๑(๓) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม 
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ 

                                    
      /๕.๗.๔.๑(๔) ปฏิบัติงาน...  
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                                ๕.๗.๔.๑(๔) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม   
                                ๕.๗.๔.๑.(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร  
                                ๕.๗.๔.๑(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                    ๕.๗.๔.2 ทําหนาที่จราจร มีหนาที่ดังนี ้ 
                                ๕.๗.๔.๒(๑) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนนําวิทยาการ      
ตาง ๆ มาใชในงานจราจร  
                                ๕.๗.๔.๒(๒) จัดและควบคุมการจราจรตามที่รองสารวัตรจราจร หรือ  สารวัตร
จราจร หรือหัวหนางานจราจรมอบหมายสั่งการ  
                                ๕.๗.๔.๒(๓) จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร  ตามที่รอง
สารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหนางานจราจร  
                                ๕.๗.๔.๒(๔) สอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนน ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเก่ียวกับการจราจร  
                                ๕.๗.๔.๒(๕) วากลาวตักเตือนกอนออกใบสั่งเจาพนักงานจราจร หรือ ออกใบสั่งเจา
พนักงานจราจร  
                                ๕.๗.๔.๒(๖) การจัดการเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร  
                                ๕.๗.๔.๒(๗) เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสารหรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการปอง
กันปราบปราม โดยรายงานขอมูลขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมไดตอรองสารวัตร จราจรหรือสารวัตร
จราจร หัวหนางานจราจร หรือกรณีเรงดวนใหแจงโดยตรงตอผูมีหนาที ่รับผิดชอบในเรื่อง นั้น ๆ กอน          
แลวรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหนางานจราจร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ วิธีการที่
หัวหนาสถานีตํารวจกําหนด  
                                5.7.๔.2(8) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.7.๔.2(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                5.7.๔.2(10) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม   
                                5.7.๔.2(11) เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ ตามแผนที่   
ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให ปฏิบัติตาม
คําสั่ง  
                                5.7.๔.2(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร  
                                5.๗.๔.2(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.8 หัวหนางานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้ เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานสืบสวน รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในดานการ
สืบสวนที่เกี่ยวกับ คดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้ใน
เขตพื้นที่ของ สถานีตํารวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและผูกระทําความผิดอันเปนการอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชน ในการสืบสวนคดีอาญาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้   
                    5.8.1 งานสืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทําความผิด ตาม 
พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

       /5.8.2 งานพัฒนากําลังพล...  
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            5.8.2 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ เพ่ือใชในการ
สืบสวน  
            5.8.3 งานสืบสวนหาขาวและระบบขอมูลอาชญากรรม 5.8.4 งานวางระบบการงบประมาณที่
เกี่ยวกับงานสืบสวน  
            5.8.5 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานว ิจ ัยและพัฒนาการปฏิบ ัต ิตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน 
สืบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น  
            5.8.6 งานวางแผนสืบสวน  
            5.8.7 งานสืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด  ที่
เกิดข้ึนแลว  
            5.8.8 งานสืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิด ทั้งท่ีเปนคดีที่อยูในความรับผิดชอบของสถานี
ตํารวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่น เพื่อรูแหลงและ รายละเอียดเพื่อใหมีการ
จับกุม  
            5.8.9 ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความสัมพันธกับประชาชนใน
พ้ืนที่โดยใกลชิดเพ่ือประโยชนในการหาขาว  
            5.8.10 กรณีพบการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ จับกุม หรือ
ดําเนินการจับกุมดวยตนเอง  
            5.8.11 ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ พระบรมวงศานุ
วงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
            5.8.12 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุ
พิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
            5.8.13 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม  
            5.8.14 งานปกปดใหความคมุครองแหลงขาว และพยาน  
            5.8.15 ประสานการปฏิบัติงานกับงานอ่ืน ๆ ในสถานีตํารวจและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวของอยาง
ใกลชิดจริงจัง เพื่อใหผลในการปองกัน ระงับ ปราบปราม กระทําความผิด  
            5.8.16 ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงาน
สืบสวน  
            5.8.17 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ความ
ประพฤติและระเบียบวินัย  
            5.8.18 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา  
            5.8.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน  
            5.8.20 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.9 ผูปฏิบัติงานสืบสวน  
            5.9.1 สารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี ้ 
                       5.9.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการ ปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาในงานสืบสวน  

      / 5.9.1.2 ศึกษาเก็บขอมูล...  
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                    5.9.1.2 ศึกษาเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ และนําวิทยาการตาง ๆ มาใชใน การสืบสวน   
                    5.9.1.3 งานวางแผนสืบสวน  
                    5.9.1.4 สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐานรวมทั้งประสานการปฏิบัติกับ
งานอื่นในสถานีตํารวจหรือหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย ของประชาชน อันได
แก การปองกันเหตุราย เหตุรุนแรง การกระทําผิดตาง ๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไปและ แหลงขาวที่จัดตั้งขึ้น   
                    5.9.1.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการ กระทําความผิด
ที่เกิดขึ้นแลว  
                    5.9.1.๖ สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิด ทั้งที่เปนคดีที่อยูความรับผิดชอบของ
สถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่นหรือหนวยงานอื่น เพื่อรูแหลงและ
รายละเอียดเพื่อใหมีการจับกุม  
                    5.9.1.๗ ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นท่ีอยางใกลชิดเพ่ือประโยชนในการหาขาว  
                    5.9.1.๘ กรณีการกระทําความผิดใหดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใชกําลังตํารวจ ตามความ
เหมาะสมแลวรายงานหัวหนางานสืบสวนทราบ  
                    5.9.1.๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรม
วงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                    5.9.1.1๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ เรียบรอย กรณี
มีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                    5.9.1.1๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคน จับกุม  
                    5.9.1.1๒ เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนที่ ผูบังคับบัญชา
กําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม คําสั่ง  
                    5.9.1.1๓ งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข าราชการตํารวจทั ้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
                    5.9.1.1๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย ใหผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ ตองรีบ
รายงานใหหัวหนางานสืบสวนทราบในทันที  
                    5.9.1.1๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน  
                    5.9.1.1๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
            5.9.2 รองสารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี ้ 
                    5.9.๒.๑ ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวนมอบหมาย  
                    5.9.2.2 ปฏิบัติงานตามขอ 5.9.1.1 – 5.9.1.13  
                    5.9.2.3 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย ใหผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ ตองรีบ
รายงานใหหัวหนางานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที  
                    5.9.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน  
                    5.9.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
            5.๙.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหม ูถึงรองสารวัตร) งานสืบสวน มีหนาที่ดังนี ้ 

      / 5.9.3.1 ปฏิบัติงาน...  
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                    5.๙.๓.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยู
เดิม โดยปฏิบัติ หนาที่ ในสายงานสืบสวน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ ไดรับมอบหมายให
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง  
                    5.๙.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว  
                    5.๙.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสายสืบ  
                    5.๙.๓.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน สืบสวนของหนวย
งานนั้น ๆ  
                    5.๙.๓.๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ เทียบเทา  
                    5.๙.๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก ผูบังคับบัญชา  
            5.9.๔ ผูบังคับหม ูสืบสวน  
                    5.9.๔.1 ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.9.๔.1(1) งานธุรการทั่วไปของงานสืบสวน  
                                5.9.๔.1(2) ปฏิบัติหนาที่ถวาย ความปลอดภัย แด องคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                5.9.๔.1(3) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการ ควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                5.9.๔.1(4) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม   
                                5.9.๔.1(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน  
                                5.9.๔.1(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                    5.9.๔.2 ทําหนาที่สืบสวน มีหนาที่ดังนี ้ 
                                5.9.๔.2(1) สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และการ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
                                5.9.๔.2(2) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน รายงานขอมู
ลสืบสวนตอรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหนางานสืบสวน  
                                5.9.๔.2(3) สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐาน รวมทั้งประสาน
การปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน อันไดแกการปองกันเหตุรายเหตุรุนแรงการกระทําผิดตางๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไป และแหลงขาวที่
จัดตั้งขึ้น  
                                5.9.๔.2(4) สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียด ของการ
กระทําความผิดที่เกิดขึ้นแลว  
                                5.9.๔.2(5) สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิดทั้งที่เปนคดีที่อยูในความ
รับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่นหรือ หนวยงานอื่น เพื่อรู
แหลงและรายละเอียดเพื่อใหมีการจับกุม  
                                5.9.๔.2(6) ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความ
สัมพันธกับประชาชนในพื้นท่ีอยางใกลชิดเพ่ือประโยชนในการหาขาว  
                                5.9.๔.2(7) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  

/งานปองกันปราบปราม...        
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งานปองกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตาม
ประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                 5.9.๔.2(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการ ตรวจคนจับกุม   
                                 5.9.๔.2(10) ปฏิบัติการจับกุม เมื่อพบการกระทําความผิดหรือ ไดรับคําสั่งจากผู
บังคับบัญชา  
                                 5.9.๔.2(11) เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ ตามแผนที่ผู
บังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่ง   
                                 5.9.๔.2(12) งานที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่ง ขอบังคับวาดวย
เรื่องนั้นๆ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                                 5.9.๔.2(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับงานสืบสวน  
                                 5.9.๔.2(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.10 หัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ มีหนาที่ดังนี้ ปฏิบัติงานสืบสวน วางแผน อํานวยการ สั่งการ 
ควบคุม กํากับ ดูแลตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานสืบสวนหาขาว ในเขตพ้ืนที่ของ
สถานีตํารวจเพื่อประโยชนในการ ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยจําแนก
ออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้  
             5.10.1 หาขาวความเคลื่อนไหว และดําเนินการปราบปรามผูกระทําความผิด หรือ ผูกอการราย   
             5.10.2 ปองกันปราบปรามการกอความวุนวายในบานเมือง ไดแก การเดินขบวน กอวินาศกรรม 
และการจลาจล  
             5.10.3 ปราบปรามโจรผูรายสําคัญ ผูมีอิทธิพล หรือที่มีกําลังเปนกลุมบุคคล ตาม โอกาสและ
ความจําเปน  
             5.10.4 ลาดตระเวน สํารวจตรวจตรา ตรวจสอบทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ และตัวบุคคล 
เพ่ือความชํานาญ และเพ่ือประโยชนในการหาขาว  
             5.10.5 ประชาสัมพันธ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพ่ือแสวงหาความรวมมือจาก หนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนและ ทุกภาคสวนของ
สังคมในเขตพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ  
             5.10.6 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เพ่ือใชในการปองกัน ปราบปราม
อาชญากรรม  
             5.10.7 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตรตาง ๆ  
             5.10.8 พิจารณาสั ่งการใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานปฏิบัติการพิเศษ ดําเนินการจับกุม หรือ
ดําเนินการจับกุมดวยตนเอง  
             5.10.9 ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ พระบรมวงศานุ
วงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
             5.10.10 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุ
พิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
             5.10.11 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม  
             5.10.12 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ ปฏิบัติงาน 
ความประพฤติและระเบียบวินัย 

 /5.10.13 การปฏิบัติ...        
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                    5.10.13 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให ผูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา  
                    5.10.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
        5.11 ผูปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการพิเศษ  
                5.11.1 ผูบังคับหมวด (สบ 1) มีหนาที่ดังนี ้5.11.1.1 ปฏิบัติงานตามขอ 5.10.1 - 5.10.5  
                                 5.11.1.2 ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ  
                                 5.11.1.3 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามในการควบคุมความสงบ 
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอ่ืน ๆ  
                                 5.11.1.4 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคน จับกุม  
                                 5.11.1.5 ปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหปฏิบัติหนาที่อื่นไดตาม ความ
เหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา  
                                 5.11.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                5.๑๑.๒ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) หนวยปฏิบัติการพิเศษ มีหนาที่
ดังนี้  
                                 5.๑๑.๒.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ ผูบังคับหมู
ที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกันปราบปราม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง  
                                 5.๑๑.๒.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ 
จุดเดียว  
                                 5.๑๑.๒.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษ  
                                 5.๑๑.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน ปอง
กันปราบปรามของหนวยงานนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 


