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แนวทางการเตรียมหน่วยสาขาเทคนิคและการป้องกันความเสียหาย 

๑. เอกสารอ้างอิง 
 ระเบียบ และ อทร.ต่าง ๆ 

๑. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย  พ.ศ.๒๕๓๑ 
๒. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจสอบอุบัติเหตุและความเสียหาย  พ.ศ.๒๕๓๒ 
๓. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปกครองและวิธีจัดการอาคาร ส่ิงก่อสร้าง และบริเวณ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๔. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการท่อบรรจุก๊าซ  พ.ศ.๒๕๓๑ 
๕. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.๒๕๓๑ 
๖. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการบินทหารเรือ พ.ศ.๒๕๓๒ 
๗. อทร.๙๒๐๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ ปคส. 
๘. อทร.๙๒๐๒ การควบคุมความเสียหาย ว่าด้วยการทรงตัวและการลอยตัวของเรือ 
๙. อทร.๙๒๐๓ การซ่อมท าและการป้องกันอุบัติเหตุในเรือ 
๑๐. อทร.๙๒๐๔ คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิงของหน่วยต่างๆ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๑. อทร.๙๒๐๕ มาตรฐานพัสดุ ปคส.ทร. 
๑๒. อทร.๙๒๐๖ หลักเกณฑ์การก าหนดเครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น 
๑๓. อทร.๙๒๐๗ นโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยของกองทัพเรือ 
๑๔. อทร.๙๒๐๘ มาตรฐานระบบการป้องกันอัคคีภัยประจ าอาคารและมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

ประจ าเรือหลวง 
กฎหมายน้ ามันเช้ือเพลิงและการเก็บ 
๑๕. พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑๖. กฎกระทรวง สถานท่ีเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๗. กฎกระทรวง สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๕๒ 
กฎหมายอาคาร 
๑๘. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
๑๙. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒๐. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ 
๒๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๒๗) (การออกแบบโครงสร้าง) 
๒๓. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๘ พ.ศ.๒๕๔๐(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๖) 
๒๔. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๐ พ.ศ.๒๕๔๙(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๖) 
๒๕. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๓ พ.ศ.๒๕๓๕ (อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
๒๖. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๒ พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓๓) 
๒๗. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๐ พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓๓) 
๒๘. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๙ พ.ศ.๒๕๓๗ (ระบบป้องกันอัคคีภัย แสงสว่าง การระบายอากาศ) 
๒๙. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๓ พ.ศ.๒๕๕๑ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓๙) 
๓๐. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๑ พ.ศ.๒๕๓๗ (อาคารจอด ท่ีจอดรถ ระบบลิฟต์และเครื่องจักรเคล่ือนย้ายรถ) 
๓๑. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๔ พ.ศ.๒๕๓๘ (การระบายน้ า การก าจัดขยะ) 
๓๒. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๑ พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔๔) 
๓๓. กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๕ พ.ศ.๒๕๔๓ (การก าหนดลักษณะอาคาร ระยะส่วนต่างๆ)  
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๓๔. กฎกระทรวง ฉบับท่ี๕๘ พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๕๕) 
๓๕. กฎกระทรวง ฉบับท่ี๕๘ พ.ศ.๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๕๕) 
๓๖. กฎกระทรวง ก าหนดส่ิงอ านายความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๓๗. กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเวน้ ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓๘. กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความคงทนของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน

แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓๙. กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดต้ังป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔๐. กฎกระทรวง ก าหนดส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๔ 
กฎหมายความปลอดภัยฯ 
๔๑. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
๔๒. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
๔๓. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖ 
๔๔. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒. หัวข้อ/แนวทางในการเตรียมการรับตรวจ 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
๑. การแต่งต้ังนายทหารป้องกันความเสียหาย - หน่วยมีการแต่งต้ังนายทหาร ปคส. ใช้นายทหารช้ันสัญญาบัตรท่ีมี

ความรู้มีความเข้าใจในงานด้านการ ปคส. อย่างเพียงพอ สามารถ
ปฏิบัติงานรับชอบได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นผลท าให้หน่วยมีความ
พร้อมในการ ปคส. ได้อย่างต่อเนื่อง 

๒. การจัดสถานีดับเพลิงท้ังในและนอกเวลา
ราชการ 

- มีการแต่งต้ังก าลังพลประจ าสถานีดับเพลิง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยลงค าส่ังเป็นลาย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  แ ละ ท า บ อ ร์ ด ป ร ะ ก า ศ ให้ ก า ลั ง พ ล ทร า บ                  
ในส่วนของโครงสร้างและการจัดสามารถแสดงให้เห็นมีสายการ
บังคับบัญชาชัดเจน การบรรจุก าลังพลมีความถูกต้องและเหมาะสม  

๓. การจัดท าแผนผังส าคัญท่ีเกี่ยวข้องในการ 
ปคส. 

- มีการจัดท าผังส าคัญท่ีเกี่ยวข้องในการ ปคส. เพื่อแสดงข้อมูลส าคัญ
ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ แสดงต าแหน่งเครื่องมือดับเพลิง เส้นทางขน
ย้าย เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพลรวมส่ิงของ เส้นทางการจราจร การเข้า - 
ออกรถดับเพลิง จุดต่อน้ าดับเพลิง และหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง
ติดต่อส่ือสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นต้น  
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หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 

๔. คุณภาพของแผนผังการขนย้ายและหนีไฟ 
 

- แผนผังท าจากวัสดุท่ีดี จัดท าให้มีขนาดมีใหญ่ตามความเหมาะสม
มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และแสดงไว้ตามจุดต่าง ๆ ท่ีมีก าลัง
พลปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง ในส่วนของข้อมูลท่ีอยู่ในแผนผัง ต้องมี
ความถูกต้อง ไม่ ล้าสมัย การใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ สี 
ค าอธิบาย มีความกะทัดรัดชัดเจน ท่ีสามารถจดจ าและอ่านเข้าใจ
ง่ายถูกต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

๕. คุณภาพของแผนผังการจราจรรวมของหน่วย - แผนผังการจราจรรวมของหน่วย ท าจากวัสดุท่ีดี จัดท าให้มีขนาด
ใหญ่ตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นภาพการจราจรโดยรวม 
ของหน่วยและติดต้ังอยู่ในต าบลท่ีท่ีเห็นได้เด่นชัด ในส่วนของ
ข้อมูลท่ีอยู่ ในแผนผังต้องมีความถูกต้องไม่ ล้าสมัย การใช้
เครื่องหมายสัญลักษณ์ สี ค าอธิบาย มีความกะทัดรัดชัดเจน            
ท่ีสามารถจดจ าและอ่านเข้าใจง่ายถูกต้องเป็นไปตามแนวทางท่ี 
ทร. ก าหนด 

๖. อัตราเครื่องมือ ปคส. ประจ าอาคาร - หน่วยมีอัตราเครื่องมือ ปคส.ไว้ประจ าอาคารท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม กับมีเอกสารการอนุมัติ
อัตราเครื่องมือ ปคส.จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท้ังนี้ 
แผนผังท่ีแสดงการติดต้ังเครื่องมือดับเพลิงควรมีความสอดคล้อง
กับอัตราเครื่องมือ ปคส.ประจ าอาคารด้วย 

๗. การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือ ปคส. - มีการจัดท าสมุดทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อย จัดเก็บเป็นระเบียบ
ค้นหาง่าย รวมท้ังมีการเขียนหมายเลขทะเบียนฯไว้ประจ า
เครื่องมือ ปคส. ด้วย 

๘. คู่มือการใช้งานซ่อมบ ารุง เครื่องมืออุปกรณ์ - มี คู่มือท่ีตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ/อุปกรณ์
ครบถ้วน มีการแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย 

๙. การจัดล าดับการขนย้ายส่ิงของ - เอกสาร อุปกรณ์ ส่ิงของ หน่วยได้รับการจัดระเบียบให้สามารถ
ขนย้ายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

๑๐. ความพร้อมของเครื่องมือ ปคส.  - เครื่องมือ ปคส. ได้รับการตรวจสอบ มีการจดบันทึกและ
รายงานสถานสภาพอยู่เสมอ หากพบอุปกรณ์ช ารุดบกพร่องหรือ
มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้มี
เครื่องมือพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาท้ังนี้ มีปัญหาท่ีตรวจพบบ่อย 
ได้แก่ สายฉีดและข้อต่อช ารุด หักขาด และน้ าหนักหรือสารท่ี
บรรจุภายในต่ ากว่าเกณฑ์ 

๑๑. มาตรฐานการติดต้ังเครื่องมือ ปคส. - การติดต้ังเครื่องมือ ปคส. เช่น ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วติดต้ังสูง
เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ๑ – ๑.๕ ม.ท าให้ไม่สะดวกในการ
น าไปใช้งาน นอกจากนี้ อาจมีการวางส่ิงของอื่นกีดขวาง หรือ
ติดต้ังเครื่องมือรวมกัน ไม่กระจายเครื่องมือดับเพลิงวางตามจุด
ต่าง ๆ 
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หัวข้อ แนวทางในการเตรียมตรวจ 
๑๒. การควบคุมและ
ป้องกันอุบัติภัยด้าน
การจราจรด้านการใช้
เคหสถานด้านการท างาน 

- มีการประเมินค่าความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติภัยในลักษณะต่าง ๆ และก าหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันอุบัติภัยด้านท่ีเกี่ยวข้อง   
มีการควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในการจะน าไปวิเคราะห์
สาเหตุและแก้ไขปัญหา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการต่อผู้ท่ีฝ่าฝืนละเมิดมาตรการได้ 

๑๓. อาคารและสถานท่ี
สภาพอาคาร (ความเส่ียง) 

- มีสภาพเรียบร้อยดีมาก มีการจัดท าหมายเลขอาคารเรียบร้อยไม่มีวัสดุท่ีใช้ไม่ได้ หรือไม่
มีประโยชน์ในท่ีท างาน ส่ิงของท่ัวไปจัดวางหรือติดต้ังไว้อย่างมั่นคงไม่มีท่ีส่ิงท่ี อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน 

๑๔. แสงสว่าง เสียง และ
การระบายอากาศ 

- ห้องท างานได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือดวงไฟเหมาะสมเพียงพออุปกรณ์ให้แสง
สว่างอยู่ในสภาพดี เสียงท่ีเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ หรือภายนอก อยู่ในระดับท่ีไม่เป็น
การรบกวน โดยวิธีลดเสียงจากต้นก าเนิด การเปล่ียนแปลงทางเทคนิค หรือซ่อมท า หรือ
แยกไปไว้ในท่ีห่างออกไป และห้องปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีมีเสียงรบกวนเกินมาตรฐาน ควร
ได้รับการติดต้ังใช้งานวัสดุเก็บเสียงอย่างเหมาะสม ระบบระบายอากาศในท่ีมีก าลังพล
ปฏิบัติงาน ต้องได้รับการจัดระบบการระบายอากาศ ด้วยการออกแบบให้สามารถมีลม
หมุนเวียนตามธรรมชาติหรือติดต้ังใช้เครื่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ  

๑๕. ความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า 

- มีการเดินสายไฟอย่างถูกต้อง  ไม่มีสายพันกันบริเวณขั้วต่อกล่องสวิตช์  แผงควบคุม 
และท่อเดินสายต่าง ๆ มีความเหมาะสม ไม่ช ารุดหรือเส่ือมสภาพ มีการต่อสายดินส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพื่อป้องกันไฟรั่ว ดูแลพื้นท่ีท่ีคนงานใช้เครื่องไฟฟ้าให้แห้งสนิท มีรั้วกั้น
และป้ายเตือนในพื้นท่ีท่ีมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง  มีการจัดท าป้ายระบุสถานท่ีควบคุมท่ีแผงตู้
สวิตช์ไฟรวม  พร้อมรายละเอียดท่ีจ าเป็น 

๑๖. การจัดการจราจร 
ทางออก และเส้นทาง
ฉุกเฉินต่าง ๆ 

- มีการจัดท าผังในแต่ละอาคาร/สถานท่ีและผังอาคารรวม  มีการจัดการจราจร เส้นทาง
ขนย้าย เส้นทางหนีไฟฉุกเฉินและเส้นทางการจราจรต่าง ๆ (ตามความเหมาะสมของงาน
และสถานท่ี)   โดยจัดท าป้ายลูกศรแนะน าเส้นทางแสดงอย่างเด่นชัด ตลอดเส้นทางไม่มี
ส่ิงกีดขวางการจราจร โดยเฉพาะทางออกฉุกเฉิน 

๑๗. เครื่องหมายจราจร
ตามสถานท่ี 

- มีการจัดท าป้ายจราจร เครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามถนนและพื้นท่ีรับผิดชอบ
อย่างเพียงพอ มีการดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
ท่ีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น ทางร่วม ทางแยก ท่ีมีทัศนะวิสัยไม่ดี  มีการติดต้ัง
กระจกนูนบริเวณพื้นท่ีท่ีการจราจรถูกบดบัง เช่น ทางโค้งหักศอกมุมอาคาร เป็นต้น 

๑๘. ป้ายเตือน
ประชาสัมพันธ์ อาคาร
สถานท่ี 

- มีป้ายเตือนประชาสัมพันธ์ ตามอาคารสถานท่ีอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาคารท่ีจัดเก็บ
ส่ิงของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย วัตถุระเบิด หรือไวไฟ จะต้องจัดท าป้ายเตือนหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน 

๑๙. การฝึกการป้องกัน
ความเสียหาย 

- มีการปฏิบัติถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด  ก าลังพลมีความเข้าใจในหน้าท่ีรู้จักการใช้
เครื่องมือ การปฏิบัติและตัดสินใจในสถานการณ์มีความรวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย
และพร้อมเพรียง 

๒๐. การพัฒนาองค์กร - การบริหารงานมีการประเมินความเส่ียง การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล
อยู่เสมอ โดยการประเมินค่าความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติภัยในลักษณะต่าง ๆ มีการวางแผน
ในการป้องกันอย่างรัดกุม โดยจัดท าเป็นแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว มีการควบคุม 
ก ากับ ดูแลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 



- ๔๔ - 

ภาพประกอบการเตรียมหน่วยด้านการป้องกันความเสียหาย 
 

  
มีค าส่ังแต่งต้ังนายทหารป้องกันความเสียหาย มีค าส่ัง ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติในการดับเพลิง 

 

  
มีการจัดสถานีดับเพลิงท้ังในและนอกเวลาราชการ มีการจัดท าแผนผังส าคัญในการดับเพลิงประจ าอาคาร 

 

  
มีการจัดท าแผนผังขนย้าย หนีไฟ  

จุดวางเครื่องมือ ปคส.  
มีการจัดท าแผนผังการจราจรรวม จุดจอดรถดับเพลิง  

เส้นทางเข้า – ออก จุดวางส่ิงของ 



- ๔๕ - 

 

  
อัตราเครื่องมือ ปคส.ถูกต้อง มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือ ปคส. 

 

  
คู่มือการใช้งาน การซ่อมบ ารุง การจัดท าระเบียบล าดับการขนย้าย  

 

  
ความพร้อมเครื่องมือ ปคส. มาตรฐานการติดต้ังเครื่องมือ ปคส. 

 



- ๔๖ - 

  
มาตรฐานระบบไฟฟ้า จุดเส่ียง มีการจัดท าป้ายเตือนสถานท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 

 
 

  
 

  
ความเข้าใจขั้นตอนและความเข้มแข็งในการฝึกซ้อมการป้องกันความเสียหายของหน่วย 

 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 

 
แนวทางการเตรียมการรับตรวจทางเทคนิค ด้านสารสนเทศ 
๑. เอกสารอ้างอิง 

๑.๑ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๑.๒ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑.๓ แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศของ ทร. (ปรับปรุง งป.๕๘) 

๒. หัวข้อการตรวจ/แนวทางในการเตรียมการรับตรวจ 
 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
๑. การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ - ลงค าส่ังแต่งต้ังผู้ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศประจ าหน่วย  

โดยสามารถแต่งต้ังเป็นบุคคล หรือเป็นหมู่คณะก็ได้ ขึ้นอยู่กับจ านวน
ก าลังพลประจ าหน่วย 

๒. แผนงานด้านระบบสารสนเทศ - จัดท าแผนการใช้งานระบบสารสนเทศ 
- จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
- จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงระบบสารสนเทศ 

๓. การน าสารสนเทศมาช่วยลดขั้นตอนงาน - จัดท าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ติดต้ังโปรแกรมท่ีสามารถช่วยลดขั้นตอนงานได้ เช่น outlook 
- ให้ความรู้ก าลังพลในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว 
- จัดท าแผนการใช้งานโปรแกรม 
- รายงานผลการใช้งานโปรแกรม 

๔. การก าหนดสิทธิ์ของการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ 

- ก าหนดช้ันความลับของข่าวสารที่ผ่านระบบสารสนเทศ 
- จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ท่ีสามารถเข้าถึงระบบช้ันความลับต่าง ๆ ได้ 
- จัดท ารหัสในการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลอ้างอิงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์ท่ีได้จัดท าไว้ 
- ก าหนดพื้นท่ีในการอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใน
พื้นท่ีได้ 
- ติดป้าย รปภ.ก าหนดพื้นท่ีท่ีมีการก าหนดข้อมูลช้ันความลับ 

๕. ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าหน่วย 
- จัดท าบัญชีควบคุมคอมพิวเตอร์ประจ าหน่วย 

๖. การใช้งานตามแนวทางรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของ ทร. 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศ ทร.ต้องติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ท่ีทาง ทร.จัดหา โดยสามารถขอรับการติดต้ัง
ได้จากผู้ดูแลระบบของหน่วย หรือสามารถดาวน์โหลดจาก “ข้อมูลด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ทร.” (http://cybersecurity.navy.mi.th) 
และผู้ใช้ต้องไม่ท าการติดต้ังซอฟท์แวร์อื่น ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของ ทร. 



- ๔๘ - 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศ ทร.ต้องต้ังค่าให้

สามารถทาการปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ  (Windows 
Update) ผ่านช่องทางท่ี ทร.ก าหนด โดยรายละเอียดสามารถดูได้จาก 
http://cybersecurity.navy.mi.th  ผู้ ใ ช้ จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ซึ่งข้าราชการ ทร.สามารถสมัครขอรับ
บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง http://member.navy.mi.th 
- การขอเปิดใช้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโทรศัพท์
เลขหมายเอกชน ท่ีเป็นของทางราชการ หรือการเช่าใช้ Leased Line 
หน่วยผู้ขอจะต้องเสนอขออนุมัติ ทร. (ผ่าน สสท.ทร.) 
- ห้ามใช้เพื่อส่งหรือรับข้อความ ภาพเคล่ือนไหวเสียง รูปภาพ               
ท่ีหยาบคาย ล่อแหลม ลามก อนาจาร หรือประโยคท่ีส่อไปในทาง
หมิ่นประมาท 
- ห้ามใช้เพื่อเล่นเกม และการพนัน 
- ห้ามดาวน์โหลดโปรแกรม ข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ หรือชุดค าส่ัง 
ท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
- ห้ามดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เพลง ภาพยนตร์ หรือ
โปรแกรม ในเวลาปฏิบัติราชการ (๐๘๓๐ -๑๖๓๐) โดยไม่จ าเป็นและ
ไม่เกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 

 

http://cybersecurity.navy.mi.th/
http://member.navy.mi.th/


- ๔๙ - 

ภาพประกอบการเตรียมหน่วยด้านสารสนเทศ 
 

  
มีค าส่ังแต่งต้ังคณะเจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลรับผิดชอบ  

ด้านสารสนเทศ 
มีการจัดท าแผนงานด้านสารสนเทศ 

 

  
มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์อุปกรณ์สารสนเทศ มีการก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

 

  
มีการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ทร. เครื่องคอมพิวเตอร์ ทร.ไม่มีไฟล์ภาพ หรือข้อความ 

ท่ีไม่เหมาะสม 



- ๕๐ - 

 

  
ไม่มีการใช้งานอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ มีการใช้อีเมล์ของ ทร.ตามแนวทางของ สสท.ทร. 

 
 


