
อํานาจหนาที่ของ สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 
ตาม พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษา ความปลอดภัยสถานที่สําคัญของ
ทางราชการและของต่างประเทศ  
2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการ ให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน 
3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
7. ดําเนินการเกีย่วกับการจราจร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ที่มา : พรบ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 



ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขท่ี 537/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่อง 
การกําหนด อํานาจหน้าที่ของตําแหน่งในสถานีตํารวจ กําหนดโครงสร้างสถานีตํารวจ ลักษณะงานในสถานี
ตํารวจ และ หัวหน้างานในสถานีตํารวจ และคําสั่ง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขท่ี 538/2555 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2555 เรื่อง การปฏิบัติและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงาน
สอบสวน นั้น  

สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน เป็นสถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเป็นระดับตําแหน่ง 
ผูกํากับการ ตามโครงสรางรูปแบบที่ 1 จึงมีการกําหนดหัวหนางานและลักษณะงานโดยสรุป ดังนี้ 

1. หัวหน้างานในสถานีตํารวจ กําหนดให้
ตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ 

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

เป็นหัวหน้างานสอบสวน 

2. หน้าที่ของตําแหน่งในสถานีตํารวจ กําหนดให้
ตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ 

2.1 หัวหน้าสถานีตํารวจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการสั่งการ 
ควบคุม กํากับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝึกอบรม โดย
ปฏิบัติงานตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายใน
เขตอํานาจ ความรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง ใน
ภาพรวมของสถานีตํารวจ รวมทั้งความรับผิดชอบในด้าน
การงานและการปกครองบังคับบัญชา ถัดรองลงไปจาก
ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 

2.2 สารวัตรอํานวยการ/หัวหน้างานฝ่าย
อํานวยการ 

- รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานอํานวยการ 
ได้แก่ งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผน
ประจําปี งานธุรการ งานสารบรรณ งานกําลังพล งาน
อบรมและ วิชาการ งานสวัสดิการ งานพัฒนาองค์กร งาน
การเงิน งานพัสดุ งานพลาธิการและสรรพาวุธ งาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ งานจัดการเรื่องสินบน เงินรางวัล 
ค่าตอบแทน งานประชาสัมพันธ์ งานจัดอาหารเลี้ยง
ผู้ต้องหา งานทะเบียน คนต่างด้าวและการขออนุญาต  
งานดูแลห้องประชุมและ จัดการประชุม เป็นต้น 



-ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน
อํานวยการตาม อํานาจหน้าที่ 

2.2.1 รองสารวัตรปฏิบัติงาน อํานวยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอํานวยการตามอํานาจหน้าที่ 
2.2.2 ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติงาน อํานวยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอํานวยการตามอํานาจหน้าที่ 
2.3 หัวหน้างานป้องกันปราบปราม รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เก่ียวข้องกับงานป้องกัน 
ปราบปราม ได้แก่ งานการข่าว งานจัดทําแผนที่ ระบบ 
ข้อมูลอาชญากรรม งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 
งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ-ส่งวิทยุของสถานีตํารวจ 
งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด งานพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน และสตรีงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) เป็นต้น 

2.3.1 สารวัตรป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
ปราบปราม ตามอํานาจหน้าที่ 

2.3.2 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตามอํานาจ 
หน้าที่  

2.3.3 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตามอํานาจ 
หน้าที่  

2.4 หัวหน้างานจราจร รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล ที่เก่ียวข้องกับงานจราจร ได้แก่ 
งานบังคับใช้กฎหมายจราจร งานจราจรตามโครงการ 
พระราชดําริ เป็นต้น 

2.4.1 สารวัตรจราจร ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานจราจร
ตามอํานาจ หน้าที่ 

2.4.2 รองสารวัตรจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอํานาจหน้าที่ 
2.4.3 ผู้บังคับหมูง่านจราจร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอํานาจหน้าที่ 



2.5 หัวหน้างานสืบสวน รับผิดชอบการสั่งการ 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 ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนตามอํานาจหน้าที่ 
2.5.3 ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนตามอํานาจหน้าที่ 
2.6 หัวหน้างานสอบสวน รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน ได้แก่ 
การวางแผนสอบสวน การร่วมสอบสวนคดีอุกฉกรรจ์ หรือ 
คดีสําคัญพิจารณามอบหมายคดีให้พนักงานสอบสวน เป็น
ต้น 

2.6.1 พนักงานสอบสวน ผู้ชาํนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญาทุก 
ประเภทยกเว้นประเภทและลักษณะของคดีที่อยู่ใน ความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนชํานาญการพิเศษ ถึง
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.2 พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญา ทุก
ประเภท ยกเว้นประเภทและลักษณะของคดีที่อยู่ใน ความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนชํานาญการถึง พนักงาน
สอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.3 ผู้บังคับหมู่งานสอบสวน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจราจรตามอํานาจหน้าที่ 


