


เทคนิคและการ ปคส. 
แนวทางการตรวจจะมีการตรวจ ๔ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านการป้องกันความเสียหาย 
 ๒. ด้านสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. ด้านเทคนิค 
 * มาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 
  
 



การตรวจด้านการป้องกันความเสียหาย 



๑. ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๙ 
๒. อทร.๙๒๐๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ ปคส. 
๓. อทร.๙๒๐๔ คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิงของหน่วยต่างๆ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. อทร.๙๒๐๕ มาตรฐานพัสดุ ปคส.ทร. 
๕. อทร.๙๒๐๖ หลักเกณฑ์การก าหนดเครื่องมือดับเพลิงข้ันต้น 
๖. อทร.๙๒๐๗ นโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยของกองทัพเรือ 
๗. อทร.๙๒๐๘ มาตรฐานระบบการป้องกันอัคคีภัยประจ าอาคารและ

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายประจ าเรือหลวง 
 

การป้องกันความเสียหาย 
เอกสารอ้างอิง 

../CD/คู่มือการตรวจ/3 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมการรับการตรวจราชการ/3 อทร


การป้องกันความเสียหาย 
หัวข้อที่ท าการตรวจ 

๑. การแต่งตั้งนายทหาร ปคส. 
๒. การจัดท าระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย และการจัดท าแผนผัง

สถานีดับเพลิง 
๓. การจัดท าแผนผังแสดงการติดตั้งเคร่ืองมือดับเพลิง 
๔. การจัดท าแผนผังแสดงเส้นทางขนย้าย/หนีไฟ 
๕. การจัดท าแผนผังการจราจรรวมของหน่วย 
๖. เอกสารท่ี ทร.อนุมัติอัตราเครื่องมือดับเพลิง และทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือดับเพลิง 
๗. การจัดท าป้ายล าดับการขนย้าย/หนีไฟ 
๘. การจัดท ามาตรการในการป้องกันอุบัติภัย 
๙. การบ ารุงรักษาเครื่องมือดับเพลิง 
๑๐. การฝึกสถานีดับเพลิง 



การลงค าสั่งแต่งตั้งนายทหาร ปคส. การจัดท าระเบียบปฏิบัติท้ังในและนอกเวลา
ราชการ 

การป้องกันความเสียหาย 



ผู้อ านวยการทั่วไป 

แผนกดับเพลิง ฐท.กท.   
โทร.02-4180404  54444 
สน.บางกอกใหญ่ 
โทร.02-4666691 
ศปก.ทร. 
โทร.02-4722368  54972 
สถานีดับเพลิงปากคลองสาน 
โทร. 02-437-6614-5 
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
โทร.02-4686100  52593 
 

แจ้งเตือนเหตุ 

สถานีดับเพลิงในเวลาราชการ จร.ทร. 

หน้าที่ ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการทั่วไป จก.จร.ทร. 

น.ประสานงานผู้อ านวยการทั่วไป ธง จก.จร.ทร. 

รองผู้อ านวยการทั่วไป (๑) รอง จก.จร.ทร. (๑) 

รองผู้อ านวยการทั่วไป (๒) รอง จก.จร.ทร. (๒) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการทั่วไป (๑) ผอ.กตค.จร.ทร. 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการทั่วไป (๒) ผอ.กผค.จร.ทร. 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการทั่วไป (๓) ผอ.กทป.จร.ทร. 

หัวหน้าติดต่อสื่อสาร หน.ตรวจการปกครอง กทป.จร.ทร. 

หัวหน้าจราจร หน.แผนและโครงการ กผค.จร.ทร. 

หัวหน้ารักษาความปลอดภัย หน.ตรวจการส่งก าลังบ ารุง กทป.จร.ทร. 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตัดทางไฟ ประจ าแผนกป้องกันความเสียหาย กตค. 

หัวหน้าควบคุมการขนย้าย เขต ๑ รอง ผอ.กผค.จร.ทร. 

หัวหน้าควบคุมการขนย้าย เขต ๒ รอง ผอ.กทป.จร.ทร. 

หัวหน้าควบคุมการขนย้าย เขต ๓ หน.ตรวจการป้องกันความเสียหาย กตค. 

หัวหน้าควบคุมการขนย้าย เขต ๔ หน.ธุรการ จร.ทร. 

ผู้อ านวยการดับเพลิง รอง ผอ.กตค.จร.ทร. 

ผช.ผอ.ดับเพลิงและควบคุมช่วยดับเพลิง หน.ตรวจทางเทคนิค กตค.จร.ทร. 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงและหน่วยช่วยดับเพลิง ประจ าแผนกตรวจทางเทคนิค กตค.จร.ทร. 

สถานีดับเพลิงนอกเวลาราชการ 

หน้าที่ ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการทั่วไป นายทหารเวร 

ผู้อ านวยการดับเพลิง ผู้ช่วยนายทหารเวร 

เจ้าหน้าที ่ซีโอท ู พลทหาร จ านวน ๒ นาย 

เจ้าหน้าที่ ถังอัดน้ าดับเพลิง พลทหาร จ านวน ๑ นาย 

เจ้าหน้าที่ ขนย้าย พลทหาร จ านวน ๒ นาย 

เจ้าหน้าที่ ตัดทางไฟฟ้า พลทหาร จ านวน ๑ นาย 



การจัดท าแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องมือดับเพลิง การใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องมือดับเพลิงตาม อทร.๙๒๐๔ 

การป้องกันความเสียหาย 



การจัดท าแผนผังแสดงเส้นทางขนย้าย/หนีไฟ 

การป้องกันความเสียหาย 

เส้นทางหนีไฟ 

เส้นทางขนย้าย 



การจัดท าป้ายล าดับการขนย้าย/หนีไฟ 

การป้องกันความเสียหาย 



การจัดท าป้ายล าดับการขนย้าย/หนีไฟ 

การป้องกันความเสียหาย 

ล าดับที่ ๑ - พัสดุ สิ่งของ และเอกสารที่มีความส าคัญต่อหน่วยอย่างยิ่งยวด 
ถ้าหากขาดไปหรือช ารุด จะท าให้ ไมส่ามารถปฏิบัติงานต่อไปได ้
 
ล าดับท่ี ๒ - พัสดุ สิ่งของ และเอกสารที่มีความส าคัญต่อหน่วยอย่างยิ่งยวด 
ถ้าหากขาดไปหรือช ารุด จะท าให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ล าดับที่ ๓ - พัสดุ สิ่งของ และเอกสารที่มีความส าคัญต่อหน่วยอย่างยิ่งยวด 
ถ้าหากขาดไปหรือช ารุด จะท าให้ การปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย 



การจัดท าแผนผังการจราจรรวมของหน่วย 

หัวต่อน้ าดับเพลิง 

พื้นที่จอดรถดับเพลิง 

การป้องกันความเสียหาย 



อัตราเครื่องมือดับเพลิง และทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือดับเพลิง 

การป้องกันความเสียหาย 



การจัดท ามาตรการในการป้องกันอุบัติภัย 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัย ๓  ประการ คือ 
       ๑.๑ อุบัติภัยจากการจราจร 
       ๑.๒ อุบัติภัยในเคหสถาน 
       ๑.๓ อุบัติภัยจากการท างาน 
๒. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต บาดเจ็บ  
๓. เพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการ  
๔. เพื่อให้ก าลังพลในสังกัด ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท 
๕. เพื่อสร้างจิตส านึกในการป้องกันการเกิดอุบัติภัย 
 

การป้องกันความเสียหาย 



การบ ารุงรักษาเครื่องมือดับเพลิง 

 น้ าหนักไม่ได้ตามเกณฑ์ 

สายช ารุด การติดตั้งต้องได้เกณฑ์มาตรฐาน 

ตรวจเช็คตามวงรอบ 

การป้องกันความเสียหาย 



การบ ารุงรักษาเครื่องมือดับเพลิง 
การป้องกันความเสียหาย 



ป้ายแจ้งเตือนสถานที่เสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอัคคีภัย 
(ปั๊มน้ ามัน กระซับเก็บน้ ามัน ทินเนอร ์แก๊สหุงต้ม ฯลฯ) 

การป้องกันความเสียหาย 



การฝึกสถานี ปคส.  

- ความถูกต้อง วินัยการฝึก ความรวดเร็ว การปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ การติดต่อสื่อสาร 

- การประสานขอรับการสนับสนุน ให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยของ ทร. ก่อน 

การป้องกันความเสียหาย 



การตรวจด้านการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



สารสนเทศ 

๑. ระเบียบ กห. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยหน่วยกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๒๘  

๒. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๔. มติ ครม. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๒๕๕๐ การพัฒนาระบบระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ
การสื่อสารภาครัฐ 

๕. นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือ 

๖. คู่มือการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ทร. 

๗. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ 

๘. นโยบายกองทัพเรือด้านสารสนเทศ 

๙. นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านสารสนเทศ 

 

 
 

เอกสารอ้างอิงด้านสารสนเทศ 

../CD/คู่มือการตรวจ/3 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมการรับการตรวจราชการ/3 อทร


หัวข้อที่ท าการตรวจ 
สารสนเทศ 

๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
๒. การจัดท าแผนงาน/การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 
๓. การก าหนดสิทธิ์ของการเข้าถึง (User Login) 
๔. โปรแกรมหรือภาพที่ไม่เหมาะสม 
๕. การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ ทร.ก าหนด 
๖. การพัฒนาเครือข่ายระบบ wireless และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ 
๗. การเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางของหน่วยสายวิทยาการใน ทร.ที่เกี่ยวข้อง 
๘. อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อก าลังพล 



การจัดท าแผนงาน/การวิเคราะห์ความเสี่ยง การลงค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆ 

สารสนเทศ 



การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง 

สารสนเทศ 

มีการก าหนด User Login 



 โปรแกรมหรือภาพที่ไม่เหมาะสม 

สารสนเทศ 

มีไฟล์หรือ Software ที่ไม่เหมาะสม 



การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ ทร.ก าหนด 

สารสนเทศ 

มีการใช้งานและอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสของ ทร.  



สารสนเทศ 

มีการใช้งานและอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสของ ทร.  

การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ ทร.ก าหนด 



สารสนเทศ 
การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ ทร.ก าหนด 



สารสนเทศ 

มีการใช้งานและอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสของ ทร.  

การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ ทร.ก าหนด 



การพัฒนาเครือข่ายภายในหน่วย การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ 

สารสนเทศ 



สารสนเทศ 
การเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วย 



สารสนเทศ 
อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อก าลังพล 

คอมพิวเตอร์ 1  เครื่องต่อก าลังพล 7 คน เป็นอย่างต่ า(ไม่รวมพลทหารและลูกจ้าง)  



การตรวจด้านเทคนิค 



เทคนิค 
เอกสารอ้างอิง 

๑. พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
๒๕๔๙ 

๒. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม IEC 
๓. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ทร. 



เทคนิค 
หัวข้อที่ท าการตรวจ 

๑. การรักษาอุณหภูมิในสถานที่ท างาน 
๒. แสงสว่างในสถานที่ท างาน 
๓. ระดับเสียงในสถานที่ท างาน 
๔. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
๕. ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ในอาคาร 
๖. การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟา้ก าลัง 
๗. การประยุกต์ใช้งานวิจัยของ ทร. 



เทคนิค 
การรักษาอุณหภูมิในสถานที่ท างาน ไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 

แสงสว่างในสถานที่ท างานมากกว่า 500 ลักซ์ 

- หลอด LED T8,T5 ขนาด 18 วัตต ์
- หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8,T5 ขนาด 36 วัตต ์
≈ อย่างต่ า 2 หลอดต่อพื้นที่ 10 ตาราเมตร 



เทคนิค 
ระดับเสียงในสถานที่ท างาน 

โรงงานไม่เกิน 140 dB   
อาคารส านักงานไม่เกิน 80 dB 

เสียงคุยกันปกติ  50-60  เดซเิบล  
นาฬิกาปลุก  70-80  เดซิเบล  
เสียงตะโกน  90-100  เดซิเบล  
เสียงแตรรถยนต์  110  เดซเิบล  
ฟ้าร้อง    120  เดซิเบล  
ลูกโป่งแตก  150  เดซเิบล  
ประทัด   120-140  เดซิเบล  
เครื่องบินข้ึนฟ้า  150-180 เดซเิบล  



เทคนิค 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 6 ชนิด 



เทคนิค 
ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ในอาคาร 

ตามมาตรฐาน IEC 60898 
๑. อุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -5 C – 40 C 
๒. อุณหภูมิเฉลี่ยใน 24 ชม. ไม่เกิน 35 C 



เทคนิค 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 



เทคนิค 
การประยุกต์ใช้งานวิจัยของ ทร. 



การตรวจด้านการประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 



๑. บันทึกส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน ๐๖๐๓ / ว.๓๑๐๑ เรื่อง 
การจัดท าค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ 

๒. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๕๘ ของส่วน
ราชการ 

๓. อนุมัติ ทร. ต่อท้ายบันทึก กบ.ทร. ที่ กห๐๕๐๖/๑๕๖ เรื่อง การด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ ทร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๗ 

๔. แนวทางปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๖ 

การประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 

เอกสารอ้างอิง 

../มาตรการประหยัดไฟฟ้า ๕๖.pdf


หัวข้อการตรวจด้านการประหยัดพลังงาน 

๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประหยัดพลังงาน 
๒. การจัดท านโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วย 
๓. การรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
๔. การบันทึกและวิเคราะห์สถิติการใช้พลังงาน 

การประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 



การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ          มาตรการประหยัดพลังงาน 

การประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 



รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

การประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 



การบันทึกและวิเคราะห์สถิติการใช้พลังงาน 

การประหยัดพลังงานตามนโยบาย ทร. 



เทคนิคและการ ปคส. 
จบเรื่องชี้แจง 

 

น.ท.ประภากร สว่างอารมณ์ หน.ตรวจการป้องกันความเสียหาย กตค.จร.ทร. 
noom0612@hotmail.com 55862 

 

น.ท.เทวินทร์ นิลสาคร หน.ตรวจทางเทคนิค กตค.จร.ทร.  

tn31377@hotmail.com  55861 

 


