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ค าน า 

 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานชลประทานที่ 2 
กรมชลประทาน ได้จัดท าคู่มือการรักษาความปลอดภัยขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานชลประทานที่ 2          
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ  ที่เกี่ยวข้อง     
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564  พันธกิจที่ 1 จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุกกระบวนงานของกรมชลประทาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดท า
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานก าหนดให้            
ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนงาน 

 คู่มือการรักษาความปลอดภัย  เป็นกระบวนการด าเนินการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
ติดต่อสื่อสารและระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ ระบบการรักษาการณ์           
การป้องกันและระงับเหตุการณ์ต่างๆ และอุปกรณ์เสริมมาตรการ การรักษาความปลอดภัย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์       
ของหน่วยงาน ส าหรับเป็นองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   

 คณะท างาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการรักษาความปลอดภัย เล่มนี้จะเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ ของส านักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา กรมชลประทาน   
ไปสู่องค์กรอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป 

 
 

คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ 

มีนาคม 2562 
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1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ สังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 ใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ   
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่              
ที่ปฏิบัติงานใหม่ ให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
 1.3 เพ่ือเป็นการรวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า            
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 1.4 เพ่ือให้บุคคลภายในหรือภายนอกที่มาใช้บริการสามารถเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลา         
ท าให้สามารถรับบริการได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 เพ่ือควบคุม ก ากับและดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทบทวน ปรับปรุง ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

2. ขอบเขต  

 คู่มือการปฏิบัตินี้มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
ระบบการติดต่อสื่อสารและระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ ระบบการรักษาการณ์ 
การป้องกันและระงับเหตุการณ์ต่างๆ และอุปกรณ์เสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
 มาตรการที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  พิทักษ์รักษาอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวให้รอดพันจากภัยอันตราย 
 คู่มือเล่มนี้ ใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านธุรการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 
รวมทั้งผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่สนใจ  โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ
ทั้งหลายตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับลูกจ้างชั่วคราว การท างานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่เป็นโรค แสดงว่าการท างานอย่างปลอดภัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือตาย 
 3.2 การแจ้งเตือนภัย หมายถึง การแจ้งเตือนภัยที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อความแจ้งเตือนต้องมีความชัดเจนและมีความละเอียดมากพอ เช่น ขนาดความรุนแรง 
สถานที่เกิดหรือพ้ืนที่เสียงภัย และต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายตามแนวทาง แจ้งเตือนภัยระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ทางราชการและเอกชน เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรสาร 
ประชาสัมพันธ์ 
 3.3 เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้น เรื่องที่เกิดขึ้นอันจะท าให้ลุกลามต่อไป เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม พายุ 
รวมถึงเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงต่างๆ  
 3.4 การรักษาการณ์ หมายถึง ควบคุมและดูแลให้อยู่ในภาวะปรกติ 
 3.5 การป้องกัน หมายถึง การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อตัวเองในเหตุการณ์ร้ายเช่น ก าลังโดน
ท าร้ายด้วยการ ทุบตี ของมีคม และอาวุธต่างๆ ก็ต้องหาวิธีป้องกันเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัย 
 3.6 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 ประกอบด้วย 1 ฝ่าย        
(ฝ่ายบริหารทั่วไป) 4 ส่วน (ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ า ส่วนเครื่องจักรกล) 9 โครงการ 
(โครงการชลประทานจังหวัดล าปาง พะเยา เชียงราย น่าน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง กิ่วลม -กิ่วคอหมา      
แม่ลาว โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการก่อสร้าง) รวมถึงหน่วยงานส่วนกลางใน
เขตพ้ืนที่ส านักงานชลประทานที่ 2 
 3.7 สถานที่ ราชการ หมายถึง อาคารที่ท าการ รวมทั้ งพ้ืนที่บริ เวณส านักงานชลประทานที่  2 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนแผนงาน ส่วนวิศวกรรม ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา รวมทั้ง 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานชลประทานที่ 2 ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่อาคารที่ท าการส านักงานชลประทานที่ 2 ได้แก่ 
ส่วนเครื่องจักรกล และ โครงการ 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดล าปาง พะเยา เชียงราย น่าน 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง กิ่วลม - กิ่วคอหมา แม่ลาว โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการก่อสร้าง 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.1 ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 / ผู้อ านวยการส่วน/ ผู้อ านวยการโครงการ หรือผู้รักษา
ราชการแทน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ รับทราบ พิจารณาสั่งการ และลงนามในหนังสือ 
 4.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พิจารณาเสนอความเห็น ลงนามในหนังสือเสนอ รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแล 
กระบวนการรักษาความปลอดภัย 
 4.3 หัวหน้างานธุรการ ส านักงานชลประทานที่ 2/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ของโครงการรับผดิชอบควบคุม ดูแล  
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 4.4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
  4.4.1 ติดต่อสื่อสารและระบบแจ้งเตือนภัย 
  4.4.2  ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวก สถานที่ / บุคคล /ยานพาหนะ 
  4.4.3  การรักษาการณ์ 
  4.4.4  การป้องกันและระงับเหตุการณ์ต่างๆ 
  4.4.5  ควบคุมดูแลอุปกรณ์เสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
 

สรุปกระบวนการรักษาความปลอดภัย 
กระบวนการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 1. ก าหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
      1.1 ก าหนดบริเวณ/ ขอบเขต รักษาความปลอดภัย 
               1.2 เครื่องกีดขวางโดยรอบ เช่น รั้ว ประตู แผงก้ันยานพาหนะ เป็นต้น 
 2. ระบบการติดต่อสื่อสารและระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
  2.1 โทรศัพท ์
  2.2 วิทยุสื่อสาร 
  2.3 ประชาสัมพันธ์ 
  3.4 เอกสาร 
 3. การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 
  3.1 เวลา เข้า – ออก 
 4. ระบบการรักษาการณ์ 
 4.1 ก าหนดเวลา / รักษาเวรยาม ในการรักษาความปลอดภัย 
  4.2 ผลัดเปลี่ยนเวรยามตามก าหนดเวลา 
  4.3 การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ อาวุธ ในการรักษาความปลอดภัย 
  4.4 ตรวจสอบ ดูแล อ านวยความสะดวก บุคคล / ยานพาหนะ ที่เข้ามายังสถานที่ 
  4.5 ดูแลความสะอาดเรียบร้อย 
 5. การป้องกันและระงับเหตุการณ์ต่างๆ 
  5.1 ไฟไหม้ 
  5.2 น้ าท่วม 
  5.3  ลักทรัพย์ 
 6. อุปกรณ์เสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
  6.1 กล้องวงจรปิด 
  6.2 ถังดับเพลิง 
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Work Flow กระบวนการรักษาความปลอดภัย 
 

ล าดับ                                  ผังกระบวนการ                              เวลา (วันท าการ) 

 
    1.                                                                                                                   1 วัน 

 
 
 
 

  
 

2.                                     5  นาที 
 
 

3.                     1 วัน 
 
 

4.                      1 วัน 
 
 
 

 5.             1 วัน 
 
 

 
         6.    1 วัน 
                                               
 
 
 
                                            รวมเวลาทั้งหมด  5 วัน  5 นาที

ก าหนดพื้นที่ท่ีมี    
การรักษาความ

ปลอดภัย 

ระบบการติดต่อสื่อสารและระบบ
สัญญาณแจ้งเตือนภัย 

การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 

ระบบการรักษาการณ ์
 

อุปกรณ์เสรมิมาตรการ 
การรักษาความ

ปลอดภัย 

การป้องกันและระงับเหตุการณ์ต่าง
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5. Work Flow กระบวนการ 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการรักษาความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน : 
1. ร้อยละของกระบวนการรักษาความปลอดภัย ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (เป้าหมายร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารเอกสารภายในก าหนดเวลา (เป้าหมายร้อยละ 50) 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. ก าหนดบริเวณ / ขอบเขต  
      รักษาความปลอดภัย 
2. เครื่องกีดขวางโดยรอบ เช่น รั้ว 
    ประตู แผงกั้นยานพาหนะ เป็นต้น 
 

1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
      มาตรการการรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
    สอดคล้องกับ 
    สภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบและจัดระเบียบ   
    การควบคุมการรักษา 
    ความปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย / 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

ก าหนดพ้ืนที่   
ที่มีการรักษา

ความปลอดภัย 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

2  

 

5 นาที 
 
 
 
 
 
 

 

1. โทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. เอกสาร 

1. ความรวดเร็วการแจ้ง 
    เตือนภัย 
2. ความถูกต้องครบถ้วน 
    เนื้อหาสาระในการแจ้ง 
    เตือนภัย 
3. ความเสถียรภาพของ 
    สัญญาณในการ  
    ติดต่อสื่อสาร 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย / 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

 

3 

 

 

 

 

 

 

  

1 วัน 

1. เวลา เข้า – ออก ของบุคคล 
    และยานพาหนะ 

1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
      มาตรการการรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ตรวจสอบและจัดระเบียบ   
    การควบคุมการรักษา 
    ความปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 
4. ควบคุมการเข้า-ออก 
    ของบุคคล และ  
    ยานพาหนะ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย / 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

ระบบการติดต่อสื่อสารและระบบ
สัญญาณแจ้งเตือนภัย 

การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
          

 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก าหนดเวลา / รักษาเวรยาม ในการ 
     รักษาความปลอดภัย 
2. ผลัดเปลี่ยนเวรยามตามก าหนดเวลา 
3. การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ อาวุธ  
    ในการรักษาความปลอดภัย 
4. ตรวจสอบ ดูแล อ านวยความสะดวก 
    บุคคล / ยานพาหนะ ที่เข้ามายัง 
    สถานที่ 
5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย 

1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
      มาตรการการรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
    สอดคล้องกับ 
    สภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบและจัดระเบียบ   
    การควบคุมการรักษา 
    ความปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 
5. ป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
    หน้าที่ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี  
    เข้าไปในพ้ืนที่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย / 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบการรักษาการณ์ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 วัน 
 

1. ไฟไหม้ 
2. น้ าท่วม 
3. ลักทรัพย์ 

1. ป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
    หน้าที่ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี    
     เข้าไปในพ้ืนที่ 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย / 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

 

6 

 

 

 

 

 

  

1 วัน 

1. กล้องวงจรปิด 
2. ถังดับเพลิง 

1. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
2. ตรวจสอบ ดูแลรักษา       
    การใช้งาน 
    อุปกรณ์เสริมอย่าง  
    สม่ าเสมอ พร้อมใช้งาน 
    ตลอดเวลา 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย / 
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

การป้องกันและระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ 

อุปกรณ์เสริมมาตรการ 
การรักษาความปลอดภัย 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
ก าหนดพื้นที่ที่มีการ
รักษาความปลอดภัย 
1. ก าหนดบริเวณ / 
    ขอบเขต  
    รักษาความ 
    ปลอดภัย 
2. เครื่องกีดขวาง 
    โดยรอบ เช่น รั้ว  
    ประตู แผงกั้น  
    ยานพาหนะ  
    เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ก าหนดบริเวณ / ขอบเขต ในการรักษา 
      ความปลอดภัย 
    1.1 การก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือเป็นการป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
หน้าที่ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี เข้าไปในพ้ืนที่ 
    1.2 ต้องมีการเฝ้าตรวจ ผูท้ี่จะเข้า 
มาในพื้นที่ 
    1.3 มีการพิสูจน์ทราบว่าผู้ที่จะเข้ามา 
เป็นใคร มีวัตถุประสงค์ใด มีสิทธิ มีอ านาจ 
หน้าที่หรือไม่ เป็นภัยหรือไม่ 
2. เครื่องกีดขวางโดยรอบ เช่น รั้ว ประตู  
    แผงกั้นยานพาหนะ เป็นต้น 
    2.1 มาตรการหน่วงเหนี่ยว จ ากัด 
ขัดขวางการรุกล้ า 
    2.2 ป้องปราม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยมีโอกาสตรวจสอบ  
พิสูจน์ทราบ และขัดขวาง หากมีการบุกรุก 
 

 
- 

 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

 
1. บรรทัดฐานในการ  
      ก าหนดมาตรการการ  
    รักษาความปลอดภัย 
    ให้เหมาะสมสอดคล้อง  
    กับสภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความ 
    เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบและจัด 
    ระเบียบการควบคุม 
    การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
ระบบการ

ติดต่อสื่อสารและ
ระบบสัญญาณแจ้ง

เตือนภัย 

1. โทรศัพท์ 
2. วิทยุสื่อสาร 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. เอกสาร  

     
1. การติดต่ออ านวยการควบคุมสถานการณ์  
    ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการ  
    เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์   
    และมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา  
    เพ่ือรายงานเหตุการณ์ รวมทั้งติดต่อ    
    หน่วยงานอื่น เพ่ือระงับ ยับยั้ง และ 
    บรรเทาเหตุที่เกิดขึ้น 
 

 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
 
 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

 
1. ความรวดเร็วการแจ้ง 
    เตือนภัย 
2. ความถูกต้องครบถ้วน 
    เนื้อหาสาระใน 
    การแจ้งเตือนภัย 
3. ความเสถียรภาพของ 
    สัญญาณในการ  
    ติดต่อสื่อสาร 

การควบคุมบุคคล
และยานพาหนะ 

1. เวลา เข้า – ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. ตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะอย่าง 
    ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน 
2. บัตรผ่าน และป้ายแสดงตน เป็นหลักฐาน 
    แสดงสถานะต่อเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 
    ขณะผ่านจุดตรวจ หรือช่องทาง เข้า-ออก   
    ทั้งนี้ถือเป็นการแสดงว่ามีสิทธิในการผ่าน   
    เข้า-ออก และการเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีการรักษา 
    ความปลอดภัยได้ 
3. ก าหนดเส้นทางและที่จอดรถทั้งของ 
    เจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก 
    ให้ชัดเจน 

 
- 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

 
1. บรรทัดฐานในการ 
    ก าหนดมาตรการ 
    การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ตรวจสอบและจัด 
    ระเบียบการควบคุม  
    การรักษาความปลอดภัย  
    ให้เป็นไปตามระเบียบ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
  

 
 
  

 
 

 
 
 

4. ควบคุมการเข้า-ออก 
    ของบุคคล และ  
    ยานพาหนะ 
 

ระบบการรักษาการณ์ 
1. ก าหนดเวลา /  
    รักษาเวรยาม 
    ในการรักษา 
    ความปลอดภัย 
2. ผลัดเปลี่ยนเวรยาม 
   ตามก าหนดเวลา 
3. การใช้เครื่องมือ 
    อุปกรณ์ อาวุธ 
    ในการรักษา 
    ความปลอดภัย 
4. ตรวจสอบ ดูแล 
    อ านวยความ  
    สะดวก บุคคล /  
    ยานพาหนะ 
5. ดูแลความสะอาด 
    เรียบร้อย 

 
1. การจัด และก าหนดเจ้าหน้าที่รักษา 
    ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เวรรักษา 
    ความปลอดภัยประจ าวัน 

2. ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ 
    ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด และให้รู้จัก    
    การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเสริมประสิทธภิาพ 
    ในการปฏิบัติงานตลอดจนสนใจข่าวสาร 
    ที่อาจส่งผลกระทบเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
3. ตรวจการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    รักษาการณ์ตามล าดับชั้น การตรวจจะท า 
    ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติหนา้ที่ตรวจสภาพทั่วไป 
   ของเครื่องมือ อุปกรณ์ อาวุธ ทบทวนค าสั่ง  
    และระเบียบของสถานที่ 
4. การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธภิาพ ให้ตระหนัก 
   ถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 
- 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
      มาตรการการรักษา 
    ความปลอดภัยให้ 
    เหมาะสมสอดคล้อง 
    กับสภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความ 
    เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
    ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบและจัด 
    ระเบียบการควบคุม 
    การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 



 

12 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
    
 

    แก่หน่วยงาน สร้างจิตส านึกในการรักษา 
    ความปลอดภัย ฝึก ทบทวน การใช้  
    เครื่องมือ อาวุธ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน 
    ทดสอบความสามารถ วินัยในการปฏิบัติ 
    หน้าที่ 
5. ดูแลความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่ 
6. ก าหนดตัวบุคคล และหน้าที่ความ 
    รับผิดชอบให้ชัดเจน 

  
5. ป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
    หน้าที่หรือผู้ไม่   
    ประสงค์ดีเข้าไปใน 
    พ้ืนที ่

การป้องกันและ
ระงับเหตุการณ์

ต่างๆ 
1. ไฟไหม้ 
2. น้ าท่วม 
3. ลักทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. ก าหนดแผนป้องกันและระงับเหตุการณ์ 
      โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ 
    ปลอดภัยของหน่วยงาน 
2. ผู้ก าหนดรายละเอียดและก ากับดูแลให้ 
    เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน 
    และระงับเหตุการณ์ 
3. กลุ่มเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ 
    เช่น กลุ่มท่ีท าหน้าที่ดับเพลิง กลุ่มท่ีท า 
    หน้าที่ขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
    กลุ่มที่ท าหน้าที่ค้นหา ตรวจตราผู้ที่หลงเหลือ 
    ในอาคาร 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ 
    ที่ใช้งานได ้

 
- 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

 
1. ป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
    หน้าที่ หรือผู้ไม่ 
     ประสงค์ด ี   
     เข้าไปในพ้ืนที่ 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความ 
    เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
    ได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ ระเบียบ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์เสริม
มาตรการการรักษา

ความปลอดภัย 
1. กล้องวงจรปิด 
2. ถังดับเพลิง 

 
1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งควรมี    
      ผู้รับผิดชอบในการควบคุม เฝ้าดู และ 
    ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
    ตลอดเวลา 
2. ต าแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิงควรอยู่ ใน 
    ต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และสามารถ 
    น าไปใช้ได้สะดวก 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ 
    ที่ใช้งาน 

 
- 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

 
1. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความ 
    เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
    ได้อย่างม ี 
    ประสิทธิภาพ 
2. ตรวจสอบ ดูแลรักษา       
    การใช้งาน 
    อุปกรณ์เสริมอย่าง  
    สม่ าเสมอ พร้อมใช้ 
    งานตลอดเวลา 
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7. ระบบตดิตามประเมินผล  

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

1. ก าหนดพื้นที่ที่มีการรักษา 
      ความปลอดภัย 

1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
      มาตรการการรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
    สอดคล้องกับ 
    สภาพแวดล้อม 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบและจัดระเบียบ   
    การควบคุมการรักษา 
    ความปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 

1. ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการรักษา 
      ความปลอดภัย 
2. ตรวจสอบการควบคุม  
    การรักษาความปลอดภัย 
    ให้เป็นไปตามระเบียบ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย 

 

2. ระบบการติดต่อสื่อสารและ 
   ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 

1. ความรวดเร็วการแจ้ง 
    เตือนภัย 
2. ความถูกต้องครบถ้วน 
    เนื้อหาสาระในการแจ้ง 
    เตือนภัย 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง  
    ครบถ้วน ของเนื้อหาสาระ 
2. ตรวจสอบความเสถียรภาพ 
    ของสัญญาณในการติดต่อ 
    สื่อสาร 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

 3. ความเสถียรภาพของ 
    สัญญาณในการ  
    ติดต่อสื่อสาร 

   

3. การควบคุมบุคคลและ 
    ยานพาหนะ 

1. บรรทัดฐานในการ 
    ก าหนดมาตรการ 
    การรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ตรวจสอบและจัด 
    ระเบียบการควบคุม  
    การรักษาความปลอดภัย  
    ให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. ควบคุมการเข้า-ออก 
    ของบุคคล และ  
    ยานพาหนะ 

1. ตรวจสอบการควบคุม  
    การรักษาความปลอดภัย 
    ให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. ตรวจดูความเรียบร้อยของ 
    การควบคุมบุคคลและ 
    ยานพาหนะ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย 

 

4. ระบบการรักษาการณ์ 1. บรรทัดฐานในการก าหนด 
      มาตรการการรักษาความ 
    ปลอดภัยให้เหมาะสม  
    สอดคล้องกับ 
    สภาพแวดล้อม 

1. ตรวจสอบการควบคุม  
    การรักษาความปลอดภัย 
    ให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. ตรวจสอบ ดูแล รักษา  
    อุปกรณ์ อาวุธ ในการใช้งาน 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

 2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
4. ตรวจสอบและจัดระเบียบ   
    การควบคุมการรักษา 
    ความปลอดภัยให้เป็นไป    
    ตามระเบียบ 
5. ป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
    หน้าที่ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี  
    เข้าไปในพ้ืนที่ 

   

5. การป้องกันและ 
    ระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

1. ป้องกันผู้ไม่มีอ านาจ 
    หน้าที่ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี    
     เข้าไปในพ้ืนที่ 
2. รักษาความปลอดภัย 
    อย่างเป็นระบบ และ 
    ได้มาตรฐาน 
 

1. ตรวจสอบการควบคุม  
    การรักษาความปลอดภัย 
    ให้เป็นไปตามระเบียบ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม / ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 
 

 3. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 

 

   

6. อุปกรณ์เสริมมาตรการ 
    การรักษาความปลอดภัย 

1. ช่วยป้องกันภัยคุกคาม 
    และบรรเทาความเสียหาย    
    ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมี  
    ประสิทธิภาพ 
2. ตรวจสอบ ดูแลรักษา       
    การใช้งาน 
    อุปกรณ์เสริมอย่าง  
    สม่ าเสมอ พร้อมใช้งาน 
    ตลอดเวลา 
 

1. ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ 
    ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
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8. เอกสารอ้างอิง 
        8.1 ระเบียบ/ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง 
   8.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
                         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
   8.1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 
   8.1.3 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน / ส านักข่าวกรองแห่งชาติ /  
                         ส านักนายกรัฐมนตรี 
   
9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 9.1 แบบฟอร์ม   หนังสือภายนอก 
 9.2 แบบฟอร์ม   หนังสือภายใน 
 9.3 แบบฟอร์ม   หนังสือบันทึกปะหน้า 
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ภาคผนวก 
1) แบบฟอร์มที่ใช้ 
เอกสารหมายเลข  1 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
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เอกสารหมายเลข  2 แบบฟอร์มหนังสือภายใน 
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เอกสารหมายเลข  3 แบบฟอร์มหนังสือบันทึกปะหน้า 

 

 



 

22 

 

2) ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ 

เอกสารหมายเลข  4  หนังสือภายนอก 

 



 

23 

 

เอกสารหมายเลข  5  หนังสือภายใน 

 



 

24 

 

เอกสารหมายเลข 6 หนังสือบันทึกปะหน้า 

 


