
  
 
 
 
  

ค าสั่ง  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 

ที่ 266/ ๒๕62 

เรื่อง  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 

………………………………………………………………………….. 
 

          ตามนโยบายของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ให้ทุกหน่วยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในการเพิ่มประสิทธภิาพการ ปฏิบัติง าน ช่วย ให้

การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สามารถ บันทึก  จัดเก็บข้อมูล และประมวลผล  ดังนั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาช่วยตัดสินใจ สั่งการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ 

                  เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๑3 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  รวดเร็วมีประสิทธภิาพมากขึน้ จึงจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กองก ากับการต ารวจตระเวน

ชายแดนที่  ๑3 เพื่อเตรียมการรองรับ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน     

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 

       ๑. ภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 

        พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองก ากับ

การต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 ตามแนวยุทธศาสตร์กองบัญชาการ ต ารวจตระเวนชายแดนในทุกๆ       

ด้านอย่างมีประสิทธภิาพ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรั พยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีอย่าง

จ ากัดให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ด้วยการด าเนินการตามแผนการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

        ๒. การจัดและประกอบก าลัง  :  ผนวก ก , อนุผนวก ก 1  

        ๓. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ   :  ผนวก  ข 

        4. ที่ตั้งและการติดต่อสื่อสาร  :  ผนวก ค 

         ให้ทุกหน่วยในสังกัด กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามค าสั่งนี้ เพื่อให้

การด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ก องก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๑3 สามารถปฏิบัติ

ภารกิจได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

                



 

                    ดังนั้น จึงให้ยกเลิกค าสั่งที่ขัดแย้ง โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งนี้อย่างเคร่งครัด    

 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่   12    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62    

 

   พันต ารวจเอก 

                       ( ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์ ) 

                  ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก  : (ผังการจัดและประกอบก าลัง) ประกอบค าสั่ง กก.ตชด.๑3 ที่  266/๒๕62  ลง 12   มิ.ย.๒๕62 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.๑3 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                ตรวจแล้วถูกต้อง 

               พ.ต.ท.  

              (  อรรถพล   แพสอาด  ) 

            สว.กก.ตชด.๑๓ ( ผงป.)/หน.ศทส.กก.ตชด.๑3 

 

 

ศทส.กก.ตชด.๑๓ 
 

ส่วนอ ำนวยกำร 
 

ธกวส. 

 
ขว. 

 
ผงป. 

 
กบ. 

 
กง. 

 

ส่วนปฏบิัติกำร 
 

หมายเหตุ 

              - ผกก.ตชด.๑๓ / ผอ.ศทส.กก.ตชด.๑๓ 

              - รอง ผกก.ตชด.๑3(1-3)/รอง ผอ.ศทส.กก.ตชด.๑๓ 

ส่วนสนับสนุน 
 
ร้อย ตชด.๑๓๑ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๒ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๓  

 

ร้อย ตชด.๑๓๔ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๕ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๖ 

 
ร้อย ตชด.๑๓๗ 

 
ร.ร.ตชด./ศกร.ตชด. 

 



อนุผนวก ก 1 : (ผังการจัดและประกอบก าลัง) ประกอบ ค าสั่ง กก.ตชด.๑3  ที่  266/๒๕62                    

ลง  12  มิ.ย. ๒๕62   เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.๑3 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๑3 

๑. ส่วนบังคับบัญชา  

 ๑.๑ พ.ต.อ.ทวีศักด์   จินดาศักดิ ์       ผกก.ตชด.๑3         ท าหน้าที่  ผอ.ศทส.กก.ตชด.๑3   

 ๑.๒ พ.ต.ท.สรนันท์   ม่วงศรีพิทักษ์    รอง ผกก.ตชด.๑3   ท าหน้าที่  รอง ผอ.ศทส.กก.ตชด.๑3  

 ๑.๓ พ.ต.ท.อภิรัตน์   เปี่ยมพูล          รอง ผกก.ตชด.๑3   ท าหน้าที่  รอง ผอ.ศทส.กก.ตชด.๑3  

 1.4 พ.ต.ท.ชัชวาลย์  รัชตะประกร     รอง ผกก.ตชด.๑3    ท าหน้าที่  รอง ผอ.ศทส.กก.ตชด.๑3    

๒. ส่วนอ านวยการ  

๒.๑ พ.ต.ท.อรรถพล  แพสอาด      สว.กก.ตชด.13 (ผงป.)     ท าหน้าที่ หน.ศทส.กก.ตชด.๑3  

             ๒.๒ ร.ต.ท.วสันต์      หุ่นธานี           รอง สว.กก.ตชด.13(ผงป.)   ท าหน้าที ่รอง หน.ศทส.กก.ตชด.๑3 

 ๒.๓ ด.ต.ไพโรจน์      เอี่ยมเจริญ    ผบ.หมู่ กก.ตชด.13  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

   ๒.4 ด.ต.สายชล       แช่มละออ     ผบ.หมู่ กก.ตชด.13  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

   ๒.5 ด.ต.นัฏพล        เหมสะอาด    ผบ.หมู่ กก.ตชด.13  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ  

     ๓. ส่วนปฏิบัติการ  

  ๓.๑ งาน ธกวส.       (ที่ได้รับมอบหมาย)     ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน 

  ๓.๒ งาน ผงป.         (ที่ได้รับมอบหมาย)     ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน 

  ๓.๓ งาน  ขว.          (ที่ได้รับมอบหมาย)     ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๔ งาน  กบ.         (ที่ได้รับมอบหมาย)     ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๕ งาน  กง.          (ที่ได้รับมอบหมาย)     ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๖ ร้อย ตชด.๑3๑  (ที่ได้รับมอบหมาย)     ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๗ ร้อย ตชด.๑3๒  (ที่ได้รับมอบหมาย)    ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๘ ร้อย ตชด.๑3๓  (ที่ได้รับมอบหมาย)    ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๙ ร้อย ตชด.๑3๔   (ที่ได้รับมอบหมาย)    ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน 

  ๓.๑๐ ร้อย ตชด.๑3๕ (ที่ได้รับมอบหมาย)    ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๑๑ ร้อย ตชด.๑3๖ (ที่ได้รับมอบหมาย)    ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

  ๓.๑๒ ร้อย ตชด.๑3๗ (ที่ได้รับมอบหมาย)   ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน 

  ๓.๑๓ ชุดเก็บกู้ ฯ        (ที่ได้รับมอบหมาย)   ท าหน้าที่  เจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  
  3.14  รร.ตชด. ทุกโรงเรียน และ ศกร.ตชด. (ท่ีได้รับมอบหมาย) ท าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศประจ าหน่วย    

         ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พ.ต.ท.  

               (  อรรถพล   แพสอาด ) 

             สว.กก.ตชด.๑๓ ( ผงป.)/หน.ศทส.กก.ตชด.๑3 



ผนวก ข  ( การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ) ประกอบค าสั่ง กก.ตชด.๑3  ที่  266/๒๕62 

ลง  12   มิ.ย.๒๕62  เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.๑3 

    …………………………………………………………….. 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 จัดตั้งขึ้ นมาเพื่อพัฒนา

ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน

ที่ ๑3 ตามยุทธศาสตร์กองบัญชา การต ารวจตระเวนชายแดน  ในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยเป็น

หน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด  และเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้วยการด าเนินการตามแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 

  ๑. ส่วนบังคับบัญชา / ฝ่ายบริหาร  

    ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ,         

รองผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ และสารวัตรหรือผู้บังคับกองร้อยที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์เท คโนโลยี

สารสนเทศฯ รับผิดชอบงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                   

  ๒. ส่วนปฏิบัติการ / เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

       ๒.๑  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  มี สารวัตร งานแผนและงบประมาณท าหน้าที่

หัวหน้าศูน ย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศฯ  และมีรองสารวัตรงานแผนและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย             

เป็นรองหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

     ๑) ควบคุมก ากับดูแลงานโดยทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

     ๒) พจิารณาและมีควา มเห็นเสนอผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับแจ้งจาก

ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

     ๓) วางแผนและด าเนินการพัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองก ากับการ

ต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 อย่างเป็นระบบ 

     ๔) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี

สารสนเทศของ แต่ละหน่วยงานในสังกัด 

     ๕) ศึกษาติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามา

ประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

     ๖) เสนอกฎระเบียบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและปลูกฝัง

จิตส านึกที่ดีในการใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

    ๗) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพวิเตอ ร์ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้กับ

ข้าราชการต ารวจในสังกัด 

    ๘) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

  ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  



          ๒.๒.๑ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

         ๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน

ฝ่ายอ านวยการและการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 

         ๒) ศึกษาและพัฒนาระเบียบวิธีทางสถิติ วิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว และรองรับระบบฐานข้อมูลของหน่วยเหนือ 

         ๓) ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ 

ภายนอกเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วย 

         ๔) ท าส าเนาข้อมูลส าคัญของระบบตามระยะเวลาที่ก าหนด จัดเก็บในที่ ปลอดภัย     

และกู้คืนเม่ือเกิดปัญหา 

         ๕) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

         ๒.๒.๒ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

         ๑) ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารให้เป็นด้วยความ

เรียบร้อย 

         ๒) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

        ๒.๒.๓ ผู้เช่ียวชาญด้านฮาร์ดแวร์   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

        ๑) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ให้ค าปรึกษา ติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (peripherals) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานในสังกัดตามร้องขอ 

        ๒) ศึกษาหาความรู้ในด้านฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาพัฒนา

ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ของหน่วยงาน ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

        ๓) ประมาณราคา จัดซือ้ และประกอบเครื่องคอมพวิเตอร์ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

         ๔) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

         ๒.๒.๔ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

        1) มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ Network drawing เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ Backbone 

รวมทั้งมีการเก็บ Inventory List ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค      

                         2) ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการติดต่อเชื่อมโยงกับระบบ  

Internet ประสานงานกับผู้ให้บริการชุมสาย Lease Line  ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ  Internet  Service Provider 

อีกต่อหนึ่ง    

        3) มีหน้าที่ดูแล IP Address ของหน่วยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของ

ระบบ Internet   

                         4) ดูแลจัดการ Login ID ,Password และ IP Address ในระบบ  Internet ของข้าราชกา ร

ต ารวจในสังกัดทั้งหมด 

                         5) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการเชื่อมต่อระบบ Backbone ด้านเทคนิคและงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ 



                        6) พัฒนาและสร้างระบบสารสนเทศภายใน กก .ฯ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและ

อินทราเน็ต 

                        7) ดแูลรักษาและปรับปรุงเครื่องคอมพวิเตอร์ผู้ให้บริการ (Server Computer) ของศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Internet Server,Web Server และ Mail Server ให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

       8) ท าส าเนาข้อมูลส าคัญของระบบตามระยะเวลาที่ก าหนด จัด เก็บในที่ปลอดภัย       

และกู้คืนเม่ือเกิดปัญหา 

                          9) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

         ๒.๒.๕ ผู้ดูแลเว็บไซต์  (Web Master)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี ้

       ๑) ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อสร้าง Web Page โดยท าหน้าที่

ประสานงานกับ IT–Coordinator หรือ Web Master ในการช่วยเหลือด้านเทคนิคในการท า  Web Page        

โดยมีหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและรองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ปรึกษา 

           ๒) สร้างและก ากับดูแลเว็บไซต์  WWW.bpp13.go.th  ของกองก ากับการต ารวจตระเวน

ชายแดนที่ ๑3 

       ๓) ประชาสัมพันธผ์ลการปฏิบัติงานของหน่วยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

       ๔) ประสานขอข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์ 

       ๕) ติดต่อผู้ให้บริการเช่า (Lease Line) เม่ือเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากสายเช่าและเสนอ

ความต้องการด้านงบประมาณเป็นค่าเช่าสายรายปี เพื่อช าระให้กับผู้ให้บริการสายเช่าตามเวลาที่ก าหนด 

       ๖) ส าเนาข้อมูลส าคัญของระบบตามระยะเวลาที่ ก าหนดและจัดเก็บในที่ปลอดภัย เพื่อ     

กู้คืนเม่ือเกิดปัญหา หรือประกอบการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยเหนือ 

           7) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

         ๒.๒.๖ ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บไซต์  (Web Master)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี ้

      ๑) เฝ้าระวังตรวจสอบการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิด พ .ร.บ.คอมพวิเตอร์ รวมถึงการ

น าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook/Line/Website          

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของหน่วยที่มีเนื้อ หาไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของหน่วยโดย

ตรวจสอบทุกวัน 

        ๒) ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพแ์ละแจกจ่ายเอกสาร  

        ๓) ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ  

     ๔) ดูแลรักษา  จัดเก็บ บริการให้ยืมหนังสือต าราความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จัดซือ้

มาเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการต ารวจที่มีความสนใจ    

                          ๕) งานเลขานุการ/เจ้าหน้าที่และติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่น  

        ๖) การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

 

http://www.bpp13.go.th/


         

                                                               ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พ.ต.ท.  

       ( อรรถพล   แพสอาด  ) 

             สว.กก.ตชด.๑๓ ( ผงป.)/หน.ศทส.กก.ตชด.๑3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ข ( การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ) ประกอบค าสั่ง กก.ตชด.๑3  ที่   266/๒๕62 

ลง  12  มิ.ย.๒๕62  เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.๑3 

    …………………………………………………………………..  

  ๓. ส่วนสนับสนุน / เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน  

      มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ และเจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด .๑3๑ – ๑3๗, ครู ร .ร.ตชด . ทุกโรงเรียน 

และ ศกร.ตชด.  ที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่สารสนเทศประจ าหน่วยงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงานของตน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพโดยประสานงาน

กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเท ศของกองก ากับการต ารวจตระเวน

ชายแดนที่ 13 เป็นไปในลักษณะบูรณาการ              

 ๔. ส่วนผู้ใช้/ประเภทผู้ใช้ 

     ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองก ากับการต ารวจตระเวนชาย     

แดนที่ ๑3 มีหน้าที่ความรั บผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ           

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถจัดสรรการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกิดประสิทธภิาพ             

จึงแบ่งประเภทของผู้ใช้เป็น ๓ ประเภทตามล าดับความส าคัญ  ดังนี้ 

      ๔.๑ ผู้บังคับบัญชา 

      ๔.๒ ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกัด 

      ๔.๓ บุคคลภายนอก (ครอบครัวข้าราชการต ารวจ) 

 

 

 

         ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พ.ต.ท.  

        ( อรรถพล   แพสอาด  ) 

            สว.กก.ตชด.๑๓ ( ผงป.)/หน.ศทส.กก.ตชด.๑3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ค  ( ที่ตั้งและการติดต่อสื่อสาร ) ประกอบค าสั่ง กก.ตชด.๑3   ที่  266/๒๕62                                   

ลง  12  มิ.ย.๒๕62   เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.๑3 

    ………………………………….  

            ๑. ท่ีต้ัง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 

        ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑3 ต.หนองโรง        

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  71140 

            ๒. การติดต่อสื่อสาร  

           ๒.๑ สื่อสารหลัก   (ศทส.กก.ตชด.๑3) 

                - โทรศัพท์  หมายเลข ๐๓4 – 579353 ต่อ 13022  โทรสาร ๐๓4 – ๕๗9245 

                - E – mail Address  :   bpp13info@gmail.com 

           ๒.๒ สื่อสารส ารอง  ศูนย์สื่อสาร กก.ตชด.๑3 

                - โทรศัพท์   หมายเลข ๐๓4 – 579353-4 ต่อ 13065 โทรสาร ๐๓4 – 579245 

                - E – mail Address  : bppcommo13@gmail.com   

 

 

                   ตรวจแล้วถูกต้อง 

       พ.ต.ท.  

        ( อรรถพล   แพสอาด ) 

             สว.กก.ตชด.๑๓ ( ผงป.)/หน.ศทส.กก.ตชด.๑3 

  

 
 


