
 

 

คูมอืการปฏิบัติงาน ( Work Manual ) 

 

 

การรักษาความสงบเรียบรอย 

 

กองพันสารวัตรทหารเรือท่ี ๒ กรม สห.ทร. 

 

 

 

 

 



การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน   กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ ฯ หมายเลข/รหัส..................... 

ชื่อระบบงาน   การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ลําดับ.........๑ 

หนวย/ผูรับผิดชอบ พัน.สห.ทร.ที ๒ ฯ 

ชื่อกระบวนการ   การรักษาความสงบเรียบรอย 
ลําดับ......๑.๑ 

หนวย/ผูรับผิดชอบ พัน.สห.ทร.ที ๒ ฯ 

๑.วัตถุประสงค 
๑.๑เพื่อปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัย ในเขต ฐท.สส. และพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจในการควบคุมฝูงชนในกรณีเกิดเหตุจลาจล ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

๒.ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
๒.๑ เพื่อให เขตพื้นที่ ฐท.สส. และพื้นที่รับผิดชอบมีความปลอดภัย และปราศจากภัยคกุคาม 
๒.๒ เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและหนวยงานราชการในพื้นที่รบัผิดชอบ   
๒.๓ระเบียบหัวขอกําหนดตามเอกสารอางอิง 
๓.คําจํากัดความ 
๓.๑ การควบคุมในสภาวะสถาณการที่มีการชุมนุมของมวลชน 
๓.๒ การควบคุมในเหตุจลาจลหรือการชุมนุมที่มีความรุนแรง 
๔.กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ 
๔.๑ในพื้นท่ี ฐท.สส. และเขตรับผิดชอบ ฐท.สส. 
๔.๒ขอบเขตในการดําเนินการ ตามขบวนการครอบคลุมถึงการวางแผนสั่งการ การจัดกําลังพล ยุทโธปกรณเพื่อใชในการปฏบิัติการ โดย พัน สห.ทร.ที่ 2ฯ เปนหนวยรับผิดชอบ 
๕.ข้ันตอนภายในกระบวนการและเสนทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
๕.๑ รายละเอียดตามกระบวนการ (work flow) 
    ๖.การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการ 
๖.๑ พัน สห.ทร.ที่ 2ฯ จัดใหมีการประชุมแถลงผลและวิจารณการปฏิบัติ ในแตละครั้งและจัดทําแผนการปฏิบัติรวมถึงหัวขอและพิจารณาในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติและพัฒนากระบวนการทํางาน 
๗.เอกสารอางอิง 
๗.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ๗.๒ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗  
๗.๓พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘๗.๔ พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑  
๗.๕ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑๗.๖ แผนรักษาความสงบ ผบ.ทร. ที่ 1/2544 
๗.๗ ของบังคับกระทรวงกลาโหมวาโดยใชกําลังทหาร/การเคลื่อนกําลังทหารและการเตรยีมพรอม พ.ศ. 2545 โดยกฎการใชกําลังฉบับนี้ใชไดกับทุกที่ตั้งหนวย ทร.  



 
      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเสนทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ      การรักษาความสงบเรียบรอย                                  หมายเลข/รหัส............................................. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของการบวนการ. ความสาํเร็จของภารกิจและการรายงานประเมินและวจิารณภายหลังการปฏิบัติ 

 

ลําดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

คําอธิบาย/รายละเอียดการปฏิบัติ 
หนวย/

ผูรับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. 
 
 

 ๓ ชม. 
 

ศปรภ.ฐท.สส. แจงเหตุโดย บันทึกสั่งการ/โทรเลข
ดวน/วิทยุสื่อสาร/ระบบโทรศพัท ผูบังคับบัญชาผูมี
อํานาจสั่งใชกําลัง 
 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ บันทึกสั่งการ/โทรเลข/บันทึกทางการสื่อสาร/บันทึกทาง
โทรศัพท/คําสั่งจากผูบังคับบัญชา 

2. 
 
 

 ๓ ชม. 
 

รวบรวมระเบียบของบังคับ คําสั่งท่ีเกียวของ ตลอดจน
แนวทางในการจัดกําลังในการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ 1)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไย พ.ศ. 2550   
2)พ.ร.บ.กฏอยัยการศึก พ.ศ. 2457                   
3)พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                            
4)พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551                                   
5)พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกระลาโหม พ.ศ. 2551  

3. 
 
 

 ๒ ชม. 
 

สงชุดขาวลงหาขาว เพ่ือประเมินสถานการณ จัดกําลัง
ชุดปฏิบัติการ ระดับหมวด/กองรอย/กองพัน ตาม
สถานการณ ทําการซักซอมดานยุทธวิธี จัดเจาหนาที่
ชุดสนับสนุน เชน ชุด รปภ.บุคคลสําคัญ/ประจํา
สถานท่ีๆสําคัญตางๆ 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ 1)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไย พ.ศ. 2550    
2)พ.ร.บ.กฏอยัยการศึก พ.ศ. 2457                  
3)พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                            
4)พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551                                  
5)พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกระลาโหม พ.ศ. 2551 

 
4. 
 

 ๓ ชม. 
 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในพ้ืนท่ี กอ
ความไมสบบ เชนหนวยรักษาความปลอดภัยตางๆ 
จนท.ตํารวจ ในพื้นท่ี ชุดปฏิบัติการขาวของหนวย
ตางๆ 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ 1)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไย พ.ศ. 2550    
2)พ.ร.บ.กฏอยัยการศึก พ.ศ. 2457                   
3)พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                            
4)พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551                                   
5)พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกระลาโหม พ.ศ. 2551 

   

หน่วยแจ้งเหตุ 

ขนัการเตรียมการ 

การข่าว/กําลงัพลชดุปฏิบติัการ 
การสง่กําลงับํารุง ยทุโธปกรณ์ 

ขนัการประสาน 



 
      ขั้นตอนภายในกระบวนการและเสนทางการเลื่อนไหลของงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ      การรักษาความสงบเรยีบรอย                                  หมายเลข/รหัส............................................. 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของการบวนการ. ความสาํเร็จของภารกิจและการรายงานประเมินและวจิารณภายหลังการปฏิบัติ 

 

ลําดับ 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ 
 

เวลา 
 

คําอธิบาย/รายละเอียดการปฏบิัติ 
หนวย/

ผูรับผิดชอบ 
ขั้นตอน 

 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

5.    
 ๖-๑๒ ชม. 

หรือ 
๑-๓ วันตาม
สถานการณ  

รวบรวมรายละเอียดจักทําเอกสารคําสั่ง จัดกําลัง 
อาวุธยุทโธปกณ และแนวทางการปฏิบัติ เสนอ ฐท.
สส. พิจารณา 
 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ 1)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไย พ.ศ. 2550    
2)พ.ร.บ.กฏอยัยการศึก พ.ศ. 2457                 
3)พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                            
4)พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                
5)พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกระลาโหม พ.ศ. 2551 
 6      

 ๒๐ นาที  รวบรวมรายละเอียด จัดทําเอกสารคําสั่งในการจัด
กําลัง อาวุธยุทโธปกรณ และแนวทางการปฏิบัติ เสนอ
ให ฐท.สส. พิจารณา 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ 1)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไย พ.ศ. 2550    
2)พ.ร.บ.กฏอยัยการศึก พ.ศ. 2457                  
3)พ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                            
4)พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                  
5)พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกระลาโหม พ.ศ. 2551 
 

7  ตาม
สถานการณ

แตใชเวลานอย
ที่สุด  

กรณีฐท.สส.ไมอนุมัติประสารแนวทางการปฏิบัติและ
จัดทําแผนปฏิบัติตามแนวทาง ฐท.สส. -กรณี ฐท.สส.
อนุมัติ ดําเนินการเขาปฏิบัติการโดยปฏิบัติตามคําส่ัง
และแผนปฏิบัติการโดย เริ่มจากมาตราการเบาไปหา
หนัก 

พัน.สห.ทร.ที่ 2 ฯ  

  ๖ ชม.สรปุ ชี
แจง เสนอแนะ 

แกไข   
   

จัดทําเม่ือ     
ปรับปรงุครั้งท่ี.............เม่ือ........................................................................................................................................................................................................................ 

ขนัการวางแผน 

ขนัตดัสนิใจ 

ขนัการปฏิบตักิารตามาตราการต่าง ๆ  

จบภารกิจ 

ไมอ่นุมัต ิ
อนุมัต ิ



 


