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คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ท่ี  ๖๔๕/๒๕๕๓ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมนักกีฬาตํารวจ 

เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งท่ี ๔๔ ประจําปี ๒๕๕๔ 

..................................... 

                ตามท่ี สํานักงานกีฬาทหาร กรมยุทธบริการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย กําหนดจัดการแข่งขัน
กีฬากองทัพไทย  ครั้งท่ี ๔๔  ประจําปี ๒๕๕๔  ระหว่างวันท่ี  ๑ - ๑๐   มิถุนายน  ๒๕๕๔   โดยจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬารวมท้ังสิ้น ๑๙ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ เทนนิส  บาสเกตบอล   รักบี้ฟุตบอล  เทเบิล
เทนนิส  มวยสากลสมัครเล่น ฟันดาบ  จักรยาน  กรีฑา  เปตอง  ฮอกก้ี  ปัญจกีฬาทหาร   ยิงปืน  กอล์ฟ  ว่ายน้ํา  
กระโดดร่ม  และแบดมินตัน 
      ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเตรียมข้าราชการตํารวจผู้มีความสามารถทางการกีฬา เป็นนักกีฬาผู้แทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งท่ี ๔๔ ประจําปี ๒๕๕๔ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดเตรียมฯ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้
 ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ เป็นประธานกรรมการ  
  ๑.๒  รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ชว่ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ
    ท่ีรับผิดชอบงานสวัสดิการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล  เป็นกรรมการ 
  ๑.๔  ผู้บังคับการกองสวัสดิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีให้คําปรึกษา บริหาร ควบคุม กํากับดูแล และวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือใหก้ารดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬา  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ
    ท่ีรับผิดชอบงานสวัสดิการ เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.๒  ประธานกรรมการบริหารการกีฬาทุกประเภท   เป็นกรรมการ 
  ๒.๓  ผู้บังคับการกองสวัสดิการ   เป็นกรรมการ 
  ๒.๔   ผูกํ้ากับการฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑.  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
  ๒.  กําหนดประเภทกีฬา 
  ๓.  กําหนดกติกาและกฎระเบียบ  
  ๔.  จัดหากรรมการผู้ตัดสิน และอุปกรณ์ 
  ๕.  ประสานกับคณะกรรมการกลุ่มหน่วยงานในการส่งรายชื่อนักกีฬา 
  ๖.  รายงานผลการจัดเตรียมนักกีฬาให้คณะกรรมการฝ่ายกองอํานวยการทราบ 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  ผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล                         เป็นประธานกรรมการ 
  ๓.๒  เลขานุการตํารวจแห่งชาติ                                 เป็นกรรมการ 
  ๓.๓   ผู้บังคับการกองโยธาธิการ                                 เป็นกรรมการ 
  ๓.๔   ผู้บังคับการกองตํารวจสื่อสาร                           เป็นกรรมการ 
  ๓.๕  ผู้บังคับการกองสวัสดิการ                                เป็นกรรมการ 
  ๓.๖   ผู้กํากับการฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ เป็นกรรมการ 
  ๓.๗   ผู้กํากับการฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. จัดเตรียมสถานท่ี และอาหารว่างสําหรับผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติ 
  ๒. เรียนเชิญประธาน ผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติ  
  ๓. จัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม ตลอดจน อํานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน   
  ๔. ประสานกองบังคับการตํารวจสื่อสารติดตั้งระบบการสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
   ๕. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการ 
  ๖. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 
 ๔.   คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน ประกอบด้วย 
  ๔.๑  ผู้บังคับการกองงบประมาณ เป็นประธานกรรมการ 
  ๔.๒  ผู้บังคับการกองการเงิน เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๔.๓  ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑. ให้คําปรึกษา และแนะนําการบริหารจัดการงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ๒. ให้คําปรึกษา แนะนําการเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
  ๓. รวบรวมหลักฐานและเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
  ๔. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกําหนดการ 
  ๕. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 

 
/๕.  คณะกรรมการ... 
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 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์ประกอบด้วย 
  ๕.๑  ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็นประธานกรรมการ 
  ๕.๒  ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองสารนิเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑. ประสานสื่อมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรายงานผล 
  ๒. จัดพิธีกร 
  ๓. จดัเจ้าหน้าท่ีบันทึกภาพ 
  ๔. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกําหนดการ 
  ๕. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 
 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒ เปน็ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็ นก ร รมกา ร และ เ ล ขานุ ก า ร
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑. ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในบริเวณสนามกีฬาบุณยะจินดา 
  ๒. จัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจประจําสถานท่ี 
  ๓. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกําหนดการ   
  ๔. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 
 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล   ประกอบด้วย 
  ๗.๑  ผู้บังคับการ กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ  เป็นประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นายแพทย(์สบ ๕) กลุ่มงานศูนย์สง่กลับและรถพยาบาล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   โรงพยาบาลตํารวจ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

๑. จัดเจ้าหน้าท่ี แพทย์  พยาบาล ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล ประจําสถานท่ี  
  ๒. จัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน กรณีมีผู้เจ็บป่วยเพ่ือนําส่งโรงพยาบาล   
  ๓. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกําหนดการ 
  ๔. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 
 ๘.  กลุ่มหน่วยงาน แบ่งเป็น ๑๖ กลุ่ม  ดังนี ้
  ๘.๑  กลุ่มท่ี ๑ ตํารวจภูธรภาค ๑ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑  เป็นหัวหน้า 
  ๘.๒  กลุ่มท่ี ๒ ตํารวจภธูรภาค ๒ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒   เป็นหัวหนา้ 
  ๘.๓  กลุ่มท่ี ๓ ตํารวจภูธรภาค ๓ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓   เป็นหัวหน้า 
 
 

 
/๘.๔  กลุ่มท่ี ๔... 
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  ๘.๔  กลุ่มท่ี ๔ ตํารวจภูธรภาค ๔ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ เป็นหัวหน้า 
  ๘.๕  กลุ่มท่ี ๕ ตํารวจภูธรภาค ๕ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ เป็นหัวหน้า 
  ๘.๖  กลุ่มท่ี ๖ ตํารวจภูธรภาค ๖ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ เป็นหัวหน้า 
  ๘.๗  กลุ่มท่ี ๗ ตํารวจภูธรภาค ๗ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ เป็นหัวหน้า 
  ๘.๘  กลุ่มท่ี ๘ ตํารวจภูธรภาค ๘ มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหัวหนา้ 
  ๘.๙  กลุ่มท่ี ๙ ประกอบด้วย ตํารวจภูธรภาค ๙ และศูนย์ปฏิบัติการ 
     ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙ เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๐  กลุ่มท่ี ๑๐ กองบัญชาการตํารวจนครบาล  มีผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๑ กลุ่มท่ี ๑๑ กองบัญชาการตํารวจสันตบิาล มีผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๒  กลุ่มท่ี ๑๒ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน   
           มีผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๓  กลุ่มท่ี ๑๓  กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  
       มีผู้บัญชาการสอบสวนกลาง  เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๔  กลุ่มท่ี ๑๔ ประกอบด้วย กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  
      และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๕  กลุ่มท่ี ๑๕ ประกอบด้วย กองบัญชาการศึกษา  และโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
      มีผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  เป็นหัวหน้า 
  ๘.๑๖  กลุ่มท่ี ๑๖ ประกอบด้วย โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ สํานักงาน 

       ส่งกําลังบํารุง    สํานักงานกําลังพล  สํานักงานงบประมาณและการเงิน สาํนักงาน 
               กฎหมายและคดี    สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ   สํานักงานจเรตํารวจ  
       สํานักงานตรวจสอบภายใน   สํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติ  กองการ 
       ต่างประเทศ   กองสารนิเทศ    สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ  
           กองบินตํารวจ   กองวินัย   สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ    สํานักงานเทคโนโลย ี
           สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา  
       มีนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)   เป็นหัวหน้า 
 โดยให้แต่ละกลุ่มมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้  

  ๑. ส่งข้าราชการตํารวจในสังกัดหน่วยงานในกลุ่ม เพ่ือเป็นนักกีฬาตํารวจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กองทัพไทย ครั้งท่ี ๔๔ ประจําปี ๒๕๕๔ ตามประเภทกีฬาท่ีกําหนด 
  ๒. จัดข้าราชการตํารวจเข้าร่วมขบวนพาเหรด และกองเชียร์ในวันเริ่มและวันสิ้นสุด 
  ๓. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกําหนดการ 
  ๔. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 
 
 
 

/๙.  คณะกรรมการ...  
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 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ประกอบด้วย 
  ๙.๑  ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ                  เป็นประธานกรรมการ 
  ๙.๒  ผู้กํากับการฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ                  เป็นกรรมการ 
  ๙.๓  ผู้บังคับการ กองบังคับการอํานวยการ                เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  

            มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ๑. ควบคุมการจัดขบวนพาเหรด ประกอบวงโยธวาทิต ในวันเริ่มและวันสิ้นสุด  
  ๒. จัดทําผังท่ีนั่งสําหรับกองเชียร์แต่ละกลุ่ม  
  ๓. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกวดกองเชียร ์ 
  ๔. ประสานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกําหนดการ 
  ๕. จัดนายตํารวจประสานงานประจํากองอํานวยการ ณ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ 
 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายกองอํานวยการ ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  ผู้บังคับการกองสวัสดิการ เป็นประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  รองผู้บังคับการกองสวัสดิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓  ผู้กํากับการฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๔  รองผู้กํากับการฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.๕  สารวัตรฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑๐.๖  รองสารวัตรและผู้บังคับหมู่ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ เป็นเจ้าหน้าท่ี 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
  ๑. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดเตรียมนักกีฬาตํารวจท่ีเป็นผู้แทนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งท่ี ๔๔ ประจําปี ๒๕๕๔ ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  ๒. สรุปและเผยแพร่ผลการจัดเตรียมกีฬาทุกประเภทเป็นประจําทุกวัน  
  ๓. อํานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีอํานาจในการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีในแต่ละฝ่ายเพ่ิมได้ตาม  
ความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การ
จัดเตรียมนักกีฬาตํารวจเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งท่ี ๔๔ ประจําปี ๒๕๕๔ ดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันท่ี   ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
                        พลตํารวจเอก   
                                           ( วิเชียร   พจน์โพธิ์ศรี ) 
                                         ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ

 


