๑๔๖
๑.๒ สวนราชการทีม่ ีฐานะเทียบกองบังคับการ
(ฌ) สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ ประกอบดวย
(๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินยั
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานสงกําลังบํารุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูลดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและ
เปนปจจุบนั
๑๔) งานการจัดทํางบประมาณประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๑๕) งานการจัดสรรงบประมาณประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๑๖) งานควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๗) งานดําเนินการดานเอกสารการเบิกจายทุกประเภทของสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๘) งานรับ – จายเงินของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เฉพาะที่เกีย่ วกับงานในหนาที่
๑๙) งานเก็บรักษาและนําเงินสงกองการเงินหรือหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของกับ
สํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๔๗
๒๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
ขาวสารของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
๒๑) การแจงหนังสือเวียนดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๒๒) รับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๓) รักษาความปลอดภัยระบบขอมูลของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
โดยกําหนดระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดรหัสผานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ และตรวจสอบการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่
๒๔) พัฒนา บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
๒๕) งานนําสารและพลขับในการรับ – สงหนังสือในหนาที่ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๒๖) งานรับ – สงหนังสือของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๗) งานจัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ – สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป
ปฏิบัติตามกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒๘) งานสงหนังสือราชการของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติไปยังสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ทางไปรษณีย
๒๙) งานรับ – สงหนังสือราชการระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติกับสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการ
อื่นในหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ
๓๐) งานออกเลขหนังสือสงออกไปภายนอก ซึ่งหนวยตาง ๆ ที่เปนเจาของเรื่อง
ดําเนินการในนามของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๑) จัดทําบัตรแสดงตนใหกับผูบ ังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานผูบังคับบัญชา รวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจาง
๓๒) การรายงานการรับ – สงมอบหนาที่การงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๓๓) งานจัดหาและเบิกจายพัสดุซงึ่ ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ และสิง่ ของหลวงตาง ๆ
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๔) งานการจัดทําทะเบียนบัญชีสิ่งของหลวงของสํานักงานผูบ ังคับบัญชา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๕) งานควบคุม ดูแล การใช การซอม การเก็บและบํารุงรักษาสิ่งของหลวงตาง ๆ
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๖) งานตรวจสอบพัสดุประจําปของสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

๑๔๘
๓๗) งานบันทึกและแกไขระบบฐานขอมูลพัสดุของสํานักงานผูบังคับบัญชา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๘) งานควบคุมและตรวจสอบการใชหองทํางานของผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๓๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๔๐) งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือมิไดอยูในหนาทีข่ องฝายใดโดยเฉพาะ
๔๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๒) ฝายสารบรรณ ๑ มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
และงานเลขานุการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และงานโตตอบหนังสือในสวนที่เกี่ยวกับงานบริหารและงานของจเรตํารวจแหงชาติ
ตลอดจนงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) จัดการเกี่ยวกับงานในหนาที่กรรมการตาง ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
จเรตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอื่น เทียบเทารองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการ รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ในการประชุมใหแกกรรมการดังกลาว
เพื่อเขารวมประชุมทุกครั้ง
๕) จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารการประชุม และจัดทําหนังสือ
เชิญประชุมไปยังหนวยเกีย่ วของเฉพาะงานที่ไมมีหนวยงานใดเปนเจาของเรื่อง
๖) งานเลขานุการตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๗) งานรวบรวม ติดตาม จัดเก็บ และคนหางานของผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
๘) งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติราชการในงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ งานบริหาร งานจเรตํารวจ และงานอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย
๙) งานโตตอบหนังสือทั่วไปของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่หนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนรองขอความรวมมือมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติเฉพาะที่ไมเปนหนาที่ของหนวยงานใด
๑๐) งานโตตอบหนังสือและประมวลเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อสั่งการ
หรือเพื่อทราบตามกําหนดลักษณะงานและการมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหในงานผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ งานบริหาร งานจเรตํารวจ และงานอื่น ๆ ที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย

๑๔๙
๑๑) งานแจงการเดินทางไปราชการ การปฏิบัติราชการแทน และ
การรักษาราชการแทน ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
๑๒) งานแจงหนังสือเวียนทั่ว ๆ ไป เฉพาะที่ไมเปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของหนวยงานใด
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๓) ฝายสารบรรณ ๒ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
และงานเลขานุการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ งานรับและเสนองานตอสํานักงานผูบังคับบัญชาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และงานโตตอบหนังสือ นอกเหนือจากงานที่อยูในความรับผิดชอบของฝายสารบรรณ ๑
โดยปฏิบัติหนาที่ตามลักษณะงานเชนเดียวกับฝายสารบรรณ ๑
(๔) ฝายบริการการประชุมและพิธีการ มีหนาที่และความรับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับการเขาเฝาฯ งานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีตาง ๆ และบริการ
การประชุม โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) งานเขาเฝาในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการตาง ๆ
๕) สนับสนุนงานพิธีพระราชทานกระบี่นกั เรียนนายรอยตํารวจ งานพิธี
พระราชทานยศ งานจัดนายตํารวจไปเขาเฝาฯ ในราชพิธีตาง ๆ
๖) การจัดนายตํารวจชั้นผูใหญไปถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ วังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๗) งานพิธีการตาง ๆ เชน
- งานพิธีรับ – สงมอบหนาที่ผบู ัญชาการตํารวจแหงชาติ
- งานพิธีมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ในวาระที่ขาราชการตํารวจเกษียณอายุ
ราชการตําแหนงผูกํากับการหรือเทียบเทาขึ้นไป
- งานตอบขอบคุณและชมเชยขาราชการตํารวจทีภ่ าคเอกชน
หรือหนวยงานภายนอกชมเชยมายังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
- การจัดงานวันตํารวจ
- งานเชิญผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมพิธกี ารตาง ๆ
๘) งานประสานลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกับเจาของเรื่อง เจาของพื้นที่ และ
เหลาทัพ

๑๕๐
๙) งานตอนรับและอํานวยความสะดวกกับผูบ ังคับบัญชาสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการตางๆ
๑๐) งานควบคุม ดูแล รักษาหองประชุม ตรวจดูแลความเรียบรอย ความคงอยู
หรือชํารุด ของวัสดุเครื่องใชประจําหองประชุมใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา
๑๑) งานจัดตารางการใชหองประชุมใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูบังคับบัญชา
๑๒) งานควบคุมจัดเตรียมการใชหองประชุมสํานักงานตํารวจแหงชาติตามที่
หนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติขอใช
๑๓) งานประสานหนวยที่เกี่ยวของในการจัดเครื่องขยายเสียง โสตทัศนูปกรณ
การควบคุมกระแสไฟฟาและเครื่องปรับอากาศในการประชุมทุกครั้ง
๑๔) งานจัดบริการเครื่องดื่ม อาหารวาง หรืออาหารมื้อแกผูมาประชุมตามที่
ผูบังคับบัญชาสั่งการ
๑๕) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๕) กลุมงานวิชาการและงานสารบรรณ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาพิจารณาและเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวกับ
งานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา
และตอบขอหารือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒) งานนําสารและพลขับ
๓) งานประชาสัมพันธ
๔) ศึกษา พิจารณาปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
คําสั่งเกี่ยวกับงานสารบรรณ และกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๕) ใหคําปรึกษาและตอบขอหารือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และคําสั่งที่เกีย่ วกับงานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖) งานรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับงานสารบรรณและกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๗) งานสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาอบรมเกีย่ วกับวิชางานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
๘) งานสนับสนุนฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการใหกับหนวยงานที่รองขอ

๑๕๑
๙) งานจัดทําคํากลาว โอวาท ประกาศเนือ่ งในโอกาสตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติทไี่ มอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด
๑๐) งานจัดทําเอกสารคูมือ หรือตําราทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและ
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อเผยแพรวชิ าการใหหนวยงานตาง ๆ ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๑๑) งานเกีย่ วกับการทําลายเอกสารของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๑๒) งานกําหนดเลขประจําสวนราชการเจาของเรื่องใหกับสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาและสวนราชการ
๑๓) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

