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รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

การรกัษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
กองพันสารวัตรทหารเรือท่ี 

๑
ด*วย กองพันสารวัตรทหารเรือ

และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
มาปรับปรุง ถึงวิธีการปฏิบัติและเตรียมพร*อมในการแก*ไขสถานการณ(ต6าง ๆ ให*ทันต6อสถานการณ(ป8จจุบัน
เพ่ือนํามาพัฒนาให*เป/นหลักปฏิบัติต6อไป

๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
ก6อนท่ีจะคิดลงมือทํางาน เพ่ือคุ*มกันและรักษาความปลอดภัยให*แก6บุคคลใดบุคคลหนึ่งให*พ*นจากภัยของ

การลอบสังหาร เราต*องมีความเข*าใจพ้ืนฐานว6า ทําไมจึงมีบุคคลท่ีคิดจะลอบสังหารและวิธีการโดยท่ัวไป
ในการลอบสังหาร ส6วนใหญ6มักจะไม6บรรลุจุดมุ6งหมายตามท่ีผู*ลอบสังหารได*วางแผนการเอาไว* สาเหตุเพราะ

๑. สังคมส6วนใหญ6 มักไม6ค6อยให*ความเห็นใจแก6คนท่ีทําการลอบสังหาร
๒. น*อยครั้งท่ีการลอบสังหาร ก6อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
๓. ถ*าเป/นกรณีการลอบสังหาร โดยกลุ6มองค(กรทางการเมือง บ6อยครั้งจะกลายเป/นการสร*างความเสียหาย

ให*แก6องค(กรนั้น ๆ เพราะเหตุการณ( เช6นนี้ มักจะนําไปสู6
องค(กรนั้น ต*องกลับไปปฏิบัติการแบบใต*ดิน

๔. ในกรณีท่ีกระทําการลอบสังหาร โดยบุคคลคนเดี
สร*างชื่อเสียงตามท่ีตั้งใจเอาไว* 
๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มกีารจัดการเพ่ือใหเกดิวิธปีฏบิตัิที่เป�นเลิศ

การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศไทย ในป8จจุบันยังมีป8ญหาท่ีต*องปรับปรุงแก*ไข
การปฏิบัติต6างๆอีกมาก เพราะ งานด*านนี้มีความสําคัญมากข้ึนตามลําดับ และเข*าไปมีส6วนเก่ียวข*องกับงาน
ด*านการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆอีกด*วย ดังนั้น หากว6าภารกิจการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ขาดการ
สนับสนุน และการเอาใจใส6ให*มีประสิทธิภาพแล*ว ย6อมไม6สามารถปกปBอง
ข*ามได* จากเหตุการณ(ท่ีผ6านมา ปรากฏว6าการลอบสังหารบุคคลสําคัญได*รับผลสําเร็จเพราะความประมาทท่ีเกิดข้ึน
ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ซ่ึงเป/นการเปDดประตูแห6งความหายนะไปสู6บุคคลสําคัญท้ังสิ้น 
มีความจําเป/นอย6างยิ่งท่ีเจ*าหน*าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต*องศึกษารายละเอียด จากบทเรียนท่ีเกิดข้ึนมาแล*ว
ในอดีต เพ่ือเป/นแนวทางในการพัฒนา มาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ให*มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนไป 

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

การรกัษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
กองพันสารวัตรทหารเรือท่ี ๒ กรมสารวัตรทหารเรือ 

๑.ความสําคัญและความเป�นมา 
กองพันสารวัตรทหารเรือท่ี ๒  มีภารกิจท่ีเก่ียวข*องกับการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ(

และรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ จึงต*องมีการรวบรวมประสบการณ(จากผู*ปฏิบัติงาน โดยนําประสบการณ(
มาปรับปรุง ถึงวิธีการปฏิบัติและเตรียมพร*อมในการแก*ไขสถานการณ(ต6าง ๆ ให*ทันต6อสถานการณ(ป8จจุบัน
เพ่ือนํามาพัฒนาให*เป/นหลักปฏิบัติต6อไป 

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
ก6อนท่ีจะคิดลงมือทํางาน เพ่ือคุ*มกันและรักษาความปลอดภัยให*แก6บุคคลใดบุคคลหนึ่งให*พ*นจากภัยของ

การลอบสังหาร เราต*องมีความเข*าใจพ้ืนฐานว6า ทําไมจึงมีบุคคลท่ีคิดจะลอบสังหารและวิธีการโดยท่ัวไป
ในการลอบสังหาร ส6วนใหญ6มักจะไม6บรรลุจุดมุ6งหมายตามท่ีผู*ลอบสังหารได*วางแผนการเอาไว* สาเหตุเพราะ

สังคมส6วนใหญ6 มักไม6ค6อยให*ความเห็นใจแก6คนท่ีทําการลอบสังหาร 

น*อยครั้งท่ีการลอบสังหาร ก6อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

หาร โดยกลุ6มองค(กรทางการเมือง บ6อยครั้งจะกลายเป/นการสร*างความเสียหาย
ให*แก6องค(กรนั้น ๆ เพราะเหตุการณ( เช6นนี้ มักจะนําไปสู6การปราบปรามสมาชิกขององค(กร ซ่ึงเป/นการผลักดันให*
องค(กรนั้น ต*องกลับไปปฏิบัติการแบบใต*ดิน 

ในกรณีท่ีกระทําการลอบสังหาร โดยบุคคลคนเดียว ส6วนใหญ6มักไม6ค6อยจะตกเป/นข6าวใหญ6และไม6ค6อย

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มกีารจัดการเพ่ือใหเกดิวิธปีฏบิตัิที่เป�นเลิศ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศไทย ในป8จจุบันยังมีป8ญหาท่ีต*องปรับปรุงแก*ไข

การปฏิบัติต6างๆอีกมาก เพราะ งานด*านนี้มีความสําคัญมากข้ึนตามลําดับ และเข*าไปมีส6วนเก่ียวข*องกับงาน
ด*านการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆอีกด*วย ดังนั้น หากว6าภารกิจการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ขาดการ
สนับสนุน และการเอาใจใส6ให*มีประสิทธิภาพแล*ว ย6อมไม6สามารถปกปBอง หรือต6อต*านการกระทําของฝGายตรงกัน
ข*ามได* จากเหตุการณ(ท่ีผ6านมา ปรากฏว6าการลอบสังหารบุคคลสําคัญได*รับผลสําเร็จเพราะความประมาทท่ีเกิดข้ึน
ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ซ่ึงเป/นการเปDดประตูแห6งความหายนะไปสู6บุคคลสําคัญท้ังสิ้น 

าหน*าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต*องศึกษารายละเอียด จากบทเรียนท่ีเกิดข้ึนมาแล*ว
ในอดีต เพ่ือเป/นแนวทางในการพัฒนา มาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ให*มีประสิทธิภาพมาก

มีภารกิจท่ีเก่ียวข*องกับการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ(
จึงต*องมีการรวบรวมประสบการณ(จากผู*ปฏิบัติงาน โดยนําประสบการณ( 

มาปรับปรุง ถึงวิธีการปฏิบัติและเตรียมพร*อมในการแก*ไขสถานการณ(ต6าง ๆ ให*ทันต6อสถานการณ(ป8จจุบัน 

ก6อนท่ีจะคิดลงมือทํางาน เพ่ือคุ*มกันและรักษาความปลอดภัยให*แก6บุคคลใดบุคคลหนึ่งให*พ*นจากภัยของ
การลอบสังหาร เราต*องมีความเข*าใจพ้ืนฐานว6า ทําไมจึงมีบุคคลท่ีคิดจะลอบสังหารและวิธีการโดยท่ัวไปท่ีชอบใช*
ในการลอบสังหาร ส6วนใหญ6มักจะไม6บรรลุจุดมุ6งหมายตามท่ีผู*ลอบสังหารได*วางแผนการเอาไว* สาเหตุเพราะ 

หาร โดยกลุ6มองค(กรทางการเมือง บ6อยครั้งจะกลายเป/นการสร*างความเสียหาย
การปราบปรามสมาชิกขององค(กร ซ่ึงเป/นการผลักดันให*

ยว ส6วนใหญ6มักไม6ค6อยจะตกเป/นข6าวใหญ6และไม6ค6อย

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มกีารจัดการเพ่ือใหเกดิวิธปีฏบิตัิที่เป�นเลิศ 
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศไทย ในป8จจุบันยังมีป8ญหาท่ีต*องปรับปรุงแก*ไข 

การปฏิบัติต6างๆอีกมาก เพราะ งานด*านนี้มีความสําคัญมากข้ึนตามลําดับ และเข*าไปมีส6วนเก่ียวข*องกับงาน 
ด*านการรักษาความปลอดภัยอ่ืน ๆอีกด*วย ดังนั้น หากว6าภารกิจการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ขาดการ

หรือต6อต*านการกระทําของฝGายตรงกัน
ข*ามได* จากเหตุการณ(ท่ีผ6านมา ปรากฏว6าการลอบสังหารบุคคลสําคัญได*รับผลสําเร็จเพราะความประมาทท่ีเกิดข้ึน
ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ซ่ึงเป/นการเปDดประตูแห6งความหายนะไปสู6บุคคลสําคัญท้ังสิ้น  

าหน*าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต*องศึกษารายละเอียด จากบทเรียนท่ีเกิดข้ึนมาแล*ว 
ในอดีต เพ่ือเป/นแนวทางในการพัฒนา มาตรการ ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ให*มีประสิทธิภาพมาก



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค(และเปBาหมายขององค(ความรู*
เปBาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ อย6างชัดเจน สอดคล*องกับป8ญหาความต*องการ หรือ
เหตุผลความจําเป/น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่
- เพ่ือช6วยให*เจ*าหน*าท่ีสารวัตรทหารเรือ มีความสามารถในการปฏิบัติหน*าท่ีด*านการ รักษาความปลอดภัย 
ได*อย6างถูกต*อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงบุคคลสําคัญต*องได*รับความปลอดภัยสูงสุด

 
 
 

๒.๒ เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 - เป1าหมาย  บุคคลสําคัญได*รับความปลอดภัย

- ตัวช้ีวัด เจ*าหน*าท่ีสารวัตรทหารมีความ ชํานาญ ความคร6องตัว สามารถวิเคราะห( สถานการณ( และ    
                           ทํานายความเป/นไปได*ถึงความปลอดภัย
 
 
 
 
 
  

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค(และเปBาหมายขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ระบุวัตถุประสงค(และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ อย6างชัดเจน สอดคล*องกับป8ญหาความต*องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เพ่ือช6วยให*เจ*าหน*าท่ีสารวัตรทหารเรือ มีความสามารถในการปฏิบัติหน*าท่ีด*านการ รักษาความปลอดภัย 

ได*อย6างถูกต*อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงบุคคลสําคัญต*องได*รับความปลอดภัยสูงสุด

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
บุคคลสําคัญได*รับความปลอดภัย 

เจ*าหน*าท่ีสารวัตรทหารมีความ ชํานาญ ความคร6องตัว สามารถวิเคราะห( สถานการณ( และ    
ทํานายความเป/นไปได*ถึงความปลอดภัยของบุคคลสําคัญในระยะเวลาอันสั้นได*

ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ระบุวัตถุประสงค(และ
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ อย6างชัดเจน สอดคล*องกับป8ญหาความต*องการ หรือ

 
เพ่ือช6วยให*เจ*าหน*าท่ีสารวัตรทหารเรือ มีความสามารถในการปฏิบัติหน*าท่ีด*านการ รักษาความปลอดภัย  

ได*อย6างถูกต*อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงบุคคลสําคัญต*องได*รับความปลอดภัยสูงสุด 

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

เจ*าหน*าท่ีสารวัตรทหารมีความ ชํานาญ ความคร6องตัว สามารถวิเคราะห( สถานการณ( และ     
ของบุคคลสําคัญในระยะเวลาอันสั้นได* 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ
ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช* และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต6อเนื่องสัมพันธ(กัน และ
สอดคล*องกับวัตถุประสงค( 
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
 - ทําแบบสอบถาม แก6ผู*ท่ีได*รับบริการ
 - ทําแบบประเมินและรายงาน การปฏิบัติ ของผู*ปฏิบัติงาน
 - ทําคู6มือการปฏิบัติงาน 
 

๓.๒ เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 - คู6มือการพัฒนาอย6างต6อเนื่อง
 - ปรับปรุงองค(ความรู*ตามสถานการณ( และบันทึกบทเรียน
 ต6างๆ เพ่ือเป/นกรณีศึกษา 
 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
 - บุคลากรท่ีให*ความรู* สามารถถ6ายทอดแก6รุ6นต6อไปได*
 - ผู*ปฏิบัติงานรุ6นใหม6 สามารถเข*าใจ และนํามาปฏิบัติงาน ได*อย6างครบถ*วนตามรูปแบบการทํางาน
 
 
 

๓.๔ การใชทรัพยากร 
 - ใช*ประมานการ จากการปฏิบัติงานท่ีผ6านมา
 - รวบรวมป8ญหาต6างๆ จากผู*ปฏิบัติ มาปรับปรุงองค(ความรู* ให*ทันสมัย
 
 
  

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๔ - 

๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช* และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต6อเนื่องสัมพันธ(กัน และ

นวัตกรรม 
แก6ผู*ท่ีได*รับบริการ 

ทําแบบประเมินและรายงาน การปฏิบัติ ของผู*ปฏิบัติงาน 

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
คู6มือการพัฒนาอย6างต6อเนื่อง 
ปรับปรุงองค(ความรู*ตามสถานการณ( และบันทึกบทเรียน 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
สามารถถ6ายทอดแก6รุ6นต6อไปได* 

ผู*ปฏิบัติงานรุ6นใหม6 สามารถเข*าใจ และนํามาปฏิบัติงาน ได*อย6างครบถ*วนตามรูปแบบการทํางาน

ใช*ประมานการ จากการปฏิบัติงานท่ีผ6านมา 
รวบรวมป8ญหาต6างๆ จากผู*ปฏิบัติ มาปรับปรุงองค(ความรู* ให*ทันสมัย 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค(ความรู*ท่ีมีการจัดการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ
หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช* และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต6อเนื่องสัมพันธ(กัน และ

เป1าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

ผู*ปฏิบัติงานรุ6นใหม6 สามารถเข*าใจ และนํามาปฏิบัติงาน ได*อย6างครบถ*วนตามรูปแบบการทํางาน 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน(ท่ีได*รับ
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�
 - บุคคลสําคัญ ได*รับความปลอดภัย
 - เจ*าหน*าท่ี มีความรู* ความสามารถ และนําไปใช*ได*จริง
 
 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
 - บุคลสําคัญปลอดภัย 
 - เจ*าหน*าท่ี สามารถปฏิบัติงานได*จริง
 
 

๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 
 - บุคคลสําคัญปลอดภัย 
 - เจ*าหน*าท่ี สารวัตรทหารเรือ
 - สามารถถ6ายทอดองค(ความรู* ต6อคนรุ6นหลังได*
 
 
 
  

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๕ - 

๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน(ท่ีได*รับ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
บุคคลสําคัญ ได*รับความปลอดภัย 
เจ*าหน*าท่ี มีความรู* ความสามารถ และนําไปใช*ได*จริง 

เจ*าหน*าท่ี สามารถปฏิบัติงานได*จริง 

สารวัตรทหารเรือ สามารถปฏิบัติงานได*จริง 
สามารถถ6ายทอดองค(ความรู* ต6อคนรุ6นหลังได* 



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

ป8จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน6วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส6งผลต6อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑ สิ่งที่ช=วยใหงานประสบความสําเร็จ
 - ฝKกฝน อบรม และทบทวนการรักษาความปลอดภัย
 - ความรู* ความเข*าใจ ในสถานการณ( ท่ีได*รับมอบหมาย
 - การถ6ายทอด ประสบการณ( จากรุ6นสู6รุ6น
 - การประสาน การปฏิบัติ ระหว6าง ผู*ปฏิบัติกับผู*ปฏิบัติ
  

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๖ - 

๕.ป?จจัยความสําเร็จ 
หน6วยงาน / องค(กร หรือ วิธีการท่ีช6วยให*งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค( 

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส6งผลต6อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ช=วยใหงานประสบความสําเร็จ 
ฝKกฝน อบรม และทบทวนการรักษาความปลอดภัย 

ความเข*าใจ ในสถานการณ( ท่ีได*รับมอบหมาย 
การถ6ายทอด ประสบการณ( จากรุ6นสู6รุ6น 
การประสาน การปฏิบัติ ระหว6าง ผู*ปฏิบัติกับผู*ปฏิบัติ 

องค(กร หรือ วิธีการท่ีช6วยให*งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค(  



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

บทเรียนท่ีได*รับ (Lesson Learned) ระบุข*อสรุป ข*อสังเกต 
นําผลงานไปใช*/พัฒนาต6อ หรือดําเนินการให*ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต6อไป
 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
 - การรายงาน ผลการปฏิบัติในทุกภารกิจ
 - การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
 - การถ6ายทอดความรู* ให*แก6รุ6นต6อไป 
 
 
 
 
 
 
  

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๗ - 

๖.บทเรียนท่ีไดรับ 
ระบุข*อสรุป ข*อสังเกต /ข*อเสนอแนะ และข*อควรระวัง ท่ีเป/นแนวทางในการ

พัฒนาต6อ หรือดําเนินการให*ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต6อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
การรายงาน ผลการปฏิบัติในทุกภารกิจ 
การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
การถ6ายทอดความรู* ให*แก6รุ6นต6อไป ได*อย6างถูกต*อง สมบูรณ( 

ท่ีเป/นแนวทางในการ



รายงานองค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ

 

การเผยแพร6/การได*รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได*รับ ระบุข*อมูลท่ีทําให*เห็นร6องรอยหลักฐานการเผยแพร6ผลงาน
นวัตกรรม และการยกย6องชมเชย 
 

๗.๑ การเผยแพร= 
 - บุคลสําคัญ ได*รับความปลอดภัย
 - มีการเผยแพร6 องค(ความรู* ผ6านช6องทางออนไลน(
 - มีคู6มือ การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

๗.๒ การยอมรับ 
 - ผู*มีส6วนได* ส6วนเสีย มีความยําเกรง และเคารพ ต6อการรักษาความปลอดภัยของเจ*าหน*าท่ี สารวัตรทหาร
 - คู6มือเป/นมาตรฐานสากล ทําให*ผู*ปฏิบัติมีความเชื่อม่ัน ต6อการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 

องค(ความรู*ท่ีมีการจดัการเพ่ือให*เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป/นเลิศ ประจําป!งป.๖๔ 

 

- ๘ - 

๗.การเผยแพร=ผลงาน 
รางวัลท่ีได*รับ ระบุข*อมูลท่ีทําให*เห็นร6องรอยหลักฐานการเผยแพร6ผลงาน

บุคลสําคัญ ได*รับความปลอดภัย 
ผ6านช6องทางออนไลน( 

ผู*มีส6วนได* ส6วนเสีย มีความยําเกรง และเคารพ ต6อการรักษาความปลอดภัยของเจ*าหน*าท่ี สารวัตรทหาร
คู6มือเป/นมาตรฐานสากล ทําให*ผู*ปฏิบัติมีความเชื่อม่ัน ต6อการปฏิบัติงาน 

รางวัลท่ีได*รับ ระบุข*อมูลท่ีทําให*เห็นร6องรอยหลักฐานการเผยแพร6ผลงาน/ 

ผู*มีส6วนได* ส6วนเสีย มีความยําเกรง และเคารพ ต6อการรักษาความปลอดภัยของเจ*าหน*าท่ี สารวัตรทหาร 


