


สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 

การยุทธการและ 

การฝึกหัดศึกษา 
การข่าวและ 
การ รปภ. 

การสื่อสาร 
การกิจการ 
พลเรือน 



 



วตัถุประสงคก์ารตรวจ - ขอ้ค าถามของผูต้รวจ 
• เพ่ือใหท้ราบภารกิจ พนัธกิจ ขีดความสามารถท่ีส าคญั ผลผลิตและการ

บริการของหน่วย 
• เพื่อใหท้ราบวิสยัทศัน์ในการน าองคก์ร และแผนการด าเนินงานระยะ

ปานกลาง - ระยะยาว  
• เพื่อใหท้ราบแผนปฏิบติัราชการ แผนงาน และตวัวดัผลการด าเนินงาน 
• เพื่อใหท้ราบวิธีในการบริหารจดัการความเส่ียง หรือการควบคุมปัจจยั

เส่ียงภายใน ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการ
ปฏิบติังาน 

• เพ่ือใหท้ราบถึงความพร้อมในการปฏิบติังานตามบริบทของหน่วย (การ
เตรียมก าลงั การใชก้ าลงั) และการฝึก 
 



 
หน่วยรับตรวจ 

หน่วยเหนือ 



อฉก. อจย 



แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 



   แผนการฝึก/การฝึกหัดศึกษาประจ าปี 



องค์ประกอบความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

• องคบุ์คคล ( ก าลงัพลของหน่วย ) 
• องคว์ตัถุ ( ยทุธโธปกรณ์หรือส่ิงอุปกรณ์ของหน่วย ) 
• องคย์ทุธวิธี ( วิธีการบริหารจดัการของหน่วย ) 



         สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 

การรายงานตามวงรอบ/ประจ าปี ของการปฏิบัติงาน 



การแบ่งมอบหน้าที่แผนกยุทธการ 

         สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานประจ าตัว/ต าแหน่ง 

         สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 



      การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและการฝึกหัดศึกษา 

หลักสูตรการฝึก/การฝึกหัดศึกษาของหน่วย 



         สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 

บัญชี สพ.๓ การตรวจสอบ 

ข้อบังคับทหารเรือที่ ๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ 

บัญชีเครื่องสรรพาวุธประจ าหน่วย (สพ.๓) 
 



คลังสรรพาวุธ การจัดเก็บ มีจ านวนครบตามอัตรา/บัญชี 

         สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 

คลังเก็บเครื่องสรรพาวุธ สภาพโดยทั่วไป  



         สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 
การเบิกจ่าย การตรวจสอบสรรพาวุธ 

ความพร้อมใช้ของเครื่องสรรพาวุธ  



 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการตรวจราชการของ จร.ทร. พ.ศ.๒๕๔๙ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแห่งชาติ                 

     พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ 

 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 อทร.๒๐๐๑ – ๒๐๐๗ 

 เอกสารอื่นๆ 
 

         การข่าวและการรักษาความปลอดภัย 





   การข่าว 
แผนงานด้านการข่าว 



   การข่าว 
ค าสั่งแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบงานด้านการข่าว 



   การข่าว 
การด าเนินการด้านการข่าว (วงรอบข่าวกรอง ) 



   การข่าว 
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการข่าว 

ข่าวกรองตามห้วงระยะเวลา 



   การข่าว 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข่าว 



   การข่าว 
เอกสารอ้างอิง และ ฐานข้อมูลด้านการข่าว 

   มาตรการในการส่งเสริมทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 



   การรักษาความปลอดภัย 

เอกสาร 

สถานที ่

บุคคล 



  ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล  

       - ประวัติบุคคล รปภ.๑  รปภ.๒  รปภ.๓ 

 รับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

       - ใบรับรองความไว้วางใจ รปภ.๔ 

       - ทะเบียนความไว้วางใจ รปภ.๕ 

       - บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที่ รปภ.๖ 

       - บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นต าแหน่งหรือหน้าที่ รปภ.๗ 

 

การรักษาความปลอดภัยบุคคล 



การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
 รปภ.๑ 
 รปภ.๒ 

 รปภ.๓ 



การรับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

 รปภ.๔ 



การรับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

 รปภ.๕ 



การรับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

 รปภ.๖ 



การรับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

 รปภ.๗ 



๑. การก าหนดชั้นความลับ  
๒. การปรับชั้นความลับ และการยกเลิกชั้นความลับ 
๓. การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๑ , ๒ , ๓) 

๔. การตรวจสอบเอกสารลับ 
๕. การโอนเอกสารลับ 
๖. การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับ ได้แก่ การจัดท า การแจกจ่าย  
    การส าเนาเพิ่มเติม และการแปล การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อความลับ

บางส่วน  

 

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 



(ทขล. ๑) 
ทะเบียนรับ 

   เลขท่ีรับ     เลขท่ีหนงัสือ  ชั้นความลบั    จาก             ถึง                              เร่ือง                                  ลงช่ือ               หมายเหตุ 
     วดป.    

*      หมายถึง นายทะเบียนฯของหน่วยรับ (ศรภ.) 
 **  หมายถึง  นายทะเบียน/ผช. ของหน่วยที่รับเร่ืองไปด าเนินการ ลงช่ือรับเร่ืองไว้เป็นหลกัฐาน 

๐๑ ลับ ศรภ. ขอตรวจสอบประวตัิและพฤติการณ์ฯ 

ลับ 

ลับ 

ศรภ. 

ขว.ทหาร ๐๒ 

 ศรภ. 

การประชมุลบั 

เร่ือง....... กห (ขว.ทอ.)  ๐๓ 

กห.(นทพ.) นทพ. 
๒ ม.ค.๕๒ * 

พ.ต. 

** 

  กอง ๗ 
กห.(ขว.ทหาร.) ลับ 

ลับ ขว.ทอ. 

ศรภ. พ.ต. กอง ๓ ๓ ม.ค.๕๒ 

กอง ๖ 
  
พ.อ. 

๐๔ กห.(กร.ทหาร)  ลับ กร.ทหาร   เร่ือง....... พ.อ. กอง ๘ 

ตัวอย่าง ทขล.๑ 



(ทขล. ๒) 
ทะเบียนส่ง 

*     ให้นายทะเบียนฯของหน่วยส่ง ลงช่ือผูรั้บของหน่วยรับ  ตามใบตอบรับท่ีน ากลบัมา 
**    กรณีใบตอบรับยงัไม่กลบัมา  ให้บนัทึกชัว่คราววา่ “รอใบตอบรับ” 

  (๐๑) 

กห.../..ลง....  ๒
ม.ค.๕๒ 

ลับ ศรภ. เร่ือง ผลการตรวจสอบประวตัิฯ 

ลับ 

ลับ 

ทภ.๔ เร่ือง รายชื่อผู้ก่อเหตรุุนแรง 

นทพ 

๒ ม.ค.๕๒ * 

พ.อ. (๑) 

ลับ 

ศรภ. 

(๒)            

 รอใบตอบรับ 

** 

….. 

  น.อ. (๓) 

เลขที่สง่ ชัน้ความลบั จาก 
 

ถึง เร่ือง ลงช่ือ หมายเหต ุ

(๐๒)  

กห.../..ลง....  ๒
ม.ค.๕๒ 
(๐๓) 

กห.../..ลง....  
๒ม.ค.๕๒ 
(๐๔) 

กห.../..ลง....  
๓ม.ค.๕๒ 

ลับ 

ลับ 

ศรภ. 

ศรภ. 

๓ ม.ค.๕๒ 

เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภยั 

เร่ือง เส้นทางขนยาเสพติด 

ขว.ทอ. 

ทภ.๓ (๔)          
รอใบตอบรับ ….. 

ตัวอย่าง ทขล.๒ 



(ทขล. ๓) 
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 

   ล  าดบัท่ี     เลขท่ีส่ง        เลขท่ีรับ    ชั้นความลบั   หน่วยงาน                          การด าเนินการ 
         

หมายเหตุ    ๑.   ช่องเลขที่ส่ง ให้ลงเลขที่ส่งในทะเบียนส่ง 
 ๒.  ช่องเลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับในทะเบียนรับ 

๐๑ 
(๐๑) 

กห......ลง...... 
๒ ม.ค.๕๒ 

 
นทพ. เร่ือง ขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์           

กอง๗ รับเร่ืองไปด าเนินการ 

ลับ 

ลับ 

ศรภ. 

ลับ 
๐๒ (๐๒) 

กห......ลง...... 

ลับ 

ขว.ทหาร เร่ือง การประชุมลับ    กอง๓ รับเร่ืองไปด าเนินการ 

เร่ือง ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์       
เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผย          
ส่งให้นทพ.เมื่อ.... 

(๐๑) 

กห......ลง...... 
๐๓ 

ตัวอย่าง ทขล.๓ 



การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 

การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารลับ 



จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเกีย่วกบัสถานที่ 

 

 

 

 

 

ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสถานที่ 

 

พืน้ทีค่วบคุม 

เขตหวงห้ามเฉพาะ 

พื้นที่ควบคุม 

พื้นที่หวงห้าม 

เขตหวงห้ามเฉพาะ เขตหวงห้ามเด็ดขาด 

การรักษาความปลอดภัยสถานที ่



มีค าสั่งแต่งตั้ง จนท.รักษาความปลอดภัย 

การรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 



จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

การรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 



การซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย 



การรักษาความปลอดภัยสถานที่ การรักษาความปลอดภัยสถานที ่

ค าสั่งแต่งตั้งเวรยาม 



การรักษาความปลอดภัยสถานที่ การรักษาความปลอดภัยสถานที ่
การรับ - ส่งหน้าที่ เวรยาม 



การตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะในการผ่านเข้าออกพื้นที ่

การรักษาความปลอดภัยสถานที ่



การรักษาความปลอดภัยสถานที ่

การก าหนดพื้นที่ควบคุม พ้ืนที่หวงห้ามต่างๆ 



การรักษาความปลอดภัยสถานที ่

ป้ายแสดงตน 



ป้ายแสดงตน 



การกิจการพลเรือน 





การกิจการพลเรือน 
มีแผนงานด้าน กพร. 



การกิจการพลเรือน 
ช่องทางต่าง ๆ ที่หน่วยใช้ประชาสัมพันธ์ 

เว็ปไซต์ ทร.  หน่วย  ส.ทร. วารสาร ทร. เป็นต้น 

การสร้างความสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและ ปชช. 



      การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน 

การกิจการพลเรือน 

• ฐานขอ้มูลของท่ีหน่วย
รวบรวมไวเ้พื่อเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยเอง 



จบการบรรยายการตรวจ 
สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา 


