คู่มือการปฏิบัติงาน
งานรักษาความปลอดภัย

จัดทาโดย
นายธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1

1. ขึ้องาน..: งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีก่ ำหนด
2. เพือ่ รักษาทรัพย์สนิ ของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความดงอยูแ่ ละ
ปลอดภัย
3. เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง ความสงบสุข ความมัน่ ใจ ความปลอดภัย ค่วามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสำคัญของส่วนราชการ เพือ่ ให้มมี าตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ ของทางราชการชีง่ ผูร้ บั ผิดชอบทีส่ ำคัญ คือผูป้ ฏิบตั งิ าน ทุกคนทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นองค์การ โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบทีก่ ำหนด
4. คำจำกัดความ
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ็าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไข
บีญหาในเรือ่ งทรัพย์สบิ บุคคล ของทางราชการให้มคี วามปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบตี ภัย
และภัยจากบุคคล
5. ขั้นตอบการปฏิบัติงาน
1.
คืกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
2. กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที,ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพือ่ สร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย
ชองหน่วยงานความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ทีจ่ ำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กำหนด มอบหมายหน้าทีใ่ ห้ชดั เจนโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็นคำลัง
6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพือ่ ให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชา
อย่างสมัา่ เสมอ

พ 01า3โ* การปฏิบัติงาน

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใ#
แบบบันทึกการอยูเ่ วรยาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

ป๋มาตรฐานงานสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขั้นพื้นฐาน
สำนัก งานเขตฟืน ที่ก ารสีก ษา....... กลุ่ม อำนวยการ
งานรัก ษาความปลอดภัย
งดํฃองกระบวนงาน
1. เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ใบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไมให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเบี'นระเบียบ
รายละเอีย ดงาน
ผังขันตอบการดำเนิน งาน
เวลาดำเนิน การ
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมายแนว
1 สัปดาห์
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
จัดทำแผน จัดระบบและรูป แบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

ความ

นำเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นขอบและอนุมัติ

กำหนด/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ

0

ออกคำสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่หน่วยงานกำหนด

3 วัน

รหัสเอกสาร ะ

มาตรฐานคุณ ภาพงาน
มีคณะทำงานถูกต้อง
ครบถ้วน
รักษาความปลอดภัยที'
ถูกต้องตามระเบียบ

หมายเหตุ

คณะทำงาน
คณะทำงาน

จนท./ผอ.
สพป./สืพม.

1 วัน

1 วัน

ผู้ร้บผิดขอบ

มีบุคคลที่
รับผิดชอบหน้าที่ขัดเจน

คณะทำงาน

ผอ.สพป7
สพม.

ปมาตรฐานงานสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ)
สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา
..กล่ม อำนวยการ
าารรักษาความปลอดภัย (ต่อ)
รหัสเอกสาร :
งคฃองกระบวนงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ไมให้เกิดความเลียหาย และมีสภาพคงอยู่และมีความปลอดภัย สามารถใช้งานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งจิตสำนัก ความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
รายละเอีย ดงาน
ผังขั้นตอนการดำเนิน งาน
เวลาดำเนิน การ
มาตรฐานคุณ ภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

0

จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ การรักษา
ความปลอดภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กำหนด

1
ดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบที่ระเบียบกำหนด
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ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาบ

\
) -

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาบรักษาความ
ปลอดภัยให้เปีบไปตามแผนและระบบงานที่กำหนด นำมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

งอิง ะ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กิจกรรมงานหรือการปฏิบีต -*ะ;"''* การตัดสินใจ
ลัก ษณ์ผ ังขั้น ตอบ ~ ~ 3 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
เต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

1 สัปดาห์

มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทีเกี่ยวข้องครบมีคุณภาพ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดขอบ

ทุกวับ

มีบุคลากรรับผิดขอบที่
ชัดเจน

บุคลากรที่
ได้รับการ—
แต่งตั้ง

เดือนละครั้ง

มีหลักฐาน
การ
ติดตามตรวจสอบ และ
ขั้นตอนในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

คณะทำงาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

0?

00

วันที,

*

,1ตอน

พ.ศ

เวรกลางสิน

เวรกลางวัน

อี่อผู้อยู่เวร.........1..................................
อี่อผู้อยู่เวร.............................................

อี่อผู้อยู่เวร............... :.........................
วับ ทีก การอยูเ่ วร

มาอยู่เวรเวลา.......... ถงเวลา............ น.

วันร!กการอยูเ่ วร

มาอยู่เวรเวลา........... ถงเวลา.............. บ.
เหตุการเป้

๐ ปกสิ
□ อี่นๆ ระบุ................................

ผูต้ รวจเวร........................................................
วัน สิก การตรวจเวรกลางวัน เวลา...................น.

0 พนผู้อยู่เวร
0 โม่พบผู้อยู่เวร

เหตุการเป้

0 ปกสิ
0 อี่นๆ ระบุ....;.................

(ลงอี่อ)............................................
วัน สิกการตรวจเวรกลางสิน เวลา....................น

0 พบผู้อยู่เวร
0 ไม่พบผูอยู่เวร

(ลงอี่อ).................
เสนอผูบ้ งั คับบัญ ชา

0 ทราบ
0 อี่น ๆ...........

(ลงอี่อ).
(ลงอี่อ).

อยู่เวร
.ผอู้ ยู่เวร
.ผ ู้

(ลงอี่อ)................................................ ผู้อยู่เวร
(ลงอี่อ).
(-

)

