คลังความรู้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การอานวยการและประสานงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย

รวบรวมโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การอานวยการและประสานงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)
---------------------------------------------------------------๑. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการ ได้แก่
ผู้รับบริการ
- นายกรั ฐ มนตรี และข้าราชการการเมืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ อานวยการและประสานงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)
- ประชาชน/มวลชนที่เดินทางมายื่นหนังสือหรือข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
- สื่อมวลชน
- ส่ ว นราชการต่างๆที่เกี่ย วข้องกับการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐ มนตรี
(นอกสถานที่)
๒. การออกแบบกระบวนการอานวยการและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
(นอกสถานที่) สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
- เป็ น การออกแบบกระบวนการอ านวยการและประสานงานด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
นายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ซึ่งได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในแต่ละพื้นที่
โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบในด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะด้ า นความปลอดภั ย และการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
นายกรัฐมนตรี ในการปฏิบั ติภารกิจนอกสถานที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการออกแบบกระบวนการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มมวลชนที่เดินทางมายื่ นข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
- มีการดาเนินการเชื่อมโยงต่อผลผลิตในกระบวนการอื่นๆ ได้แก่ กระบวนการติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล กระบวนการบริหารจัดการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์

-๒ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากผลการประเมินแบบสารวจ
ความต้องการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีการ
ดาเนินงานของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
การออกแบบกระบวนการ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
กองสถานที่ ยานพาหะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ได้ออกแบบกระบวนการอานวยการ
และประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้มุ่งเน้นการกาหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติงานในด้านการ
รั ก ษาความปลอดภั ย นอกสถานที่ ใ ห้ แ ก่ น ายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรง กสร. ได้ อ อกแบบ
กระบวนการ ประกอบด้วย การจัดเตรียมแผนงานตรวจพื้นที่ล่วงหน้า การจัดทีมผู้ปฏิบัติงาน การประสานส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับอานวยการและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)
การหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรี รวมถึง
การประสานงานกับมวลชนในพื้น ที่ที่เดิน ทางมายื่นข้อเรียกร้องต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ การปฏิบัติภ ารกิจของ
นายกรัฐมนตรีนอกสถานที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรั ฐมนตรีอัน
เป็นการสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ตัวชี้วัดของกระบวนการอานวยการและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอก
สถานที่)
๑) ความส าเร็ จ ของการอ านวยการและประสานงานด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
นายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ได้แก่ ไม่มีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย
๒) ความเชื่ อ มั่ น ของนายกรั ฐ มนตรี และข้ า ราชการการเมื อ ง ต่ อ การอ านวยการและ
ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)
๓) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุ่มมวลชนที่
เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล
๔. ความเชื่อมโยงของผลตัวชี้วัดของกระบวนการกับผลการดาเนินงาน และคุณภาพของผลผลิตและการ
บริการที่ส่งมอบ
กองสถานที่ ยานพาหะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ได้ดาเนินการอานวยการและ
ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่) โดยเน้นเรื่องความปลอดภัย ความ

-๓เรียบร้อย ความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เป็นสาคัญ สาหรับการประสานมวลชนที่เดินทางมายื่ นข้ อ
เรียกร้องต่างๆ ต่อนายกรัฐมนตรี กสร. จะประสานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงมารับเรื่องดังกล่าว เพื่อ
ทาให้กลุ่มมวลชนเกิดความพึงพอใจ ทาให้การปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ ขณะนี้ กสร. อยู่ระหว่างการจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
การยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อวางระบบการกาหนดแนวทางในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. แนวทางการลดระยะเวลา ลดต้นทุนของกระบวนการ
กองสถานที่ ยานพาหะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ได้มีการพัฒนากระบวนอานวยการ
และประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี ในการปฏิบัติภารกิจทั้งในและนอกสถานที่ใน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับการปฏิ บัติงานจริง ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติใน
พื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการทางานเป็นทีม (Team Work)
นอกจากนี้ กสร. ได้มีเพิ่มช่องทางการประสานงานเกี่ยวกับการอานวยการและประสานงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้จัดตั้งกลุ่ม
“Line” เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มความเคลื่อนไหวของมวลชนที่จะมีผลกระทบต่อ
มาตรการรักษาความปลอดภัย ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารและลดต้นทุนในกระบวนการ
อานวยการและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี
๖. วิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน คานึงถึงการป้องกัน มีความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติการ และการทาให้คืนสู่สภาพเดิม
กองสถานที่ ยานพาหะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ได้ศึกษาและหาข้อมูล เกี่ยวกับ
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงความรุนแรงหรือความขัดแข้งในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
มาประกอบการพิจ ารณาจั ดทาแผน/แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งหากมีเหตุดังกล่ าวเกิดขึ้น จะสามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง สสร. จะได้รับการประสาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรับทราบแผนสารองในการปฏิบัติภารกิจสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงทุกครั้ง

-๔๗. วิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรม ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ทางาน
กองสถานที่ ยานพาหะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ได้มีการสร้างเครือข่ายของทีมงาน
เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติภารกิจทั้งภายในและภายนอกสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทางานเป็ น ที ม หมุน เวีย นสั บ เปลี่ ย นที มงานในการปฏิบัติภ ารกิจ รวมถึงการศึก ษาและทดลองใช้
เทคโนโลยี ต่างๆที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนการรักษาความปลอดภัย เพื่อ ทาให้ กระบวนการอานวยการและ
ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้เสียได้มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ อ้างอิงจากคู่มือการทางานที่จัดทาโดย คณะทางานดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA หมวด ๖) ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การออกแบบกระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการอานวยการและประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี (นอกสถานที่)

ลาดับ
๑
๒
๓

๔

ผังกระบวนการ
รับทราบกาหนดการ/ข้อสั่งการ การปฏิบัติ
ภารกิจนอกสถานที่ของ นรม.

กาหนดผู้ประสานงานและ
ทีมปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ/ประสานส่วนราชการ
เดินทางไปสารวจพื้นที่ล่วงหน้า
เพื่อเตรียมความพร้อม

รวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
/วางแผน/กาหนดแนวทางการปฏิบัติ

อนุมัติแผน/การเดินทางไปราชการ

๕
๖

๗

ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงาน
ทีร่ ่วมปฏิบัติ
ดาเนินการตามแผน
/รายงานหากมีเหตุไม่ปกติ

นรม. และคณะ ได้รับการอานวยการสนับสนุน
ด้านการรักษาความปลอดภัยจนเสร็จสิ้นภารกิจ/ประเมิน และ
สรุปผลการปฏิบัติงาน เพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการปฏิบัตภิ ารกิจครั้งต่อไป

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- รับทราบกาหนดการ/ข้อสั่งการ ในการปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ของ นรม. - ไม่มีการละเมิดมาตรการ
ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ และรายเอียดในการปฏิบัติภารกิจของ นรม. รักษาความปลอดภัย นรม.
และสามารถป้องกันหรือแก้ไข
- มอบหมายผู้ประสานงาน (ซึ่งจะเป็นหัวหน้าทีม) กาหนดทีมเพื่อปฏิบัติ ได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
หน้ า ที่ และด าเนิ น การประสานงานกั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ - ความรวดเร็วและทันต่อ
เตรียมการสารวจพื้นที่ล่วงหน้า
สถานการณ์ในการปฏิบัติ
ภารกิจให้สาเร็จลุล่วง
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปสารวจพื้นที่ล่วงหน้า โดยจะร่วมประชุมเพื่อ
- ส่งเสริมภาพลักลักษณ์ทดี่ ี
เตรียมความพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางการปฏิบัติให้
ของนายกรัฐมนตรี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าว
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย
- ประเมินสถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบด้านการรักษาความปลอดภัย
ที่อาจเกิดขึ้นในห้ว งระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ นอกสถานที่ เพื่อจัดท า
แผนงานและก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ ชัด เจน เพื่ อ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เสนอขออนุ มั ติ แ ผนและการเดิ น ทางไปราชการตามระเบี ย บราชการที่
เกี่ยวข้อง /ปรับแผน
- มีการซักซ้อมความเข้าใจ โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติภารกิจจริงกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย
ด าเนิ น การตามแผนโดยปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในวั น เวลา และสถานที่ ตาม
กาหนดการและแผนงานที่ได้ซักซ้อมความเข้าใจกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ก าหนด ทั้ ง นี้ หากพบข้ อ จ ากั ด จะรายงาน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
นรม. และคณะ ได้รับการอานวยการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย
จนเสร็จสิ้นภารกิจ /ประเมิน และสรุปผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัตภิ ารกิจครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มแผนและ
ประสานงานด้าน
สถานที่และรักษา
ความปลอดภัย กอง
สถานที่ ยานพาหะ
และรักษาความ
ปลอดภัย (กสร.)
เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักใน
การประสานงาน
และปฏิบตั ิ
- กองกากับการ
ตารวจสันติบาล
- ส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้องในการ
รักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

