
 
 
 
 

กองการส่ือสาร กรมการปกครอง 
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กองการสื่อสาร เปนสวนราชการในสังกัดกรมการปกครอง ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจบริหารจัดการ 

ดานการสื ่อสารของกรมการปกครอง ทั ้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทุกระดับ เปนกลไกในการถายทอด 

ขอสั่งการในรูปแบบขอมูล ภาพ และเสียง เพื่อขับเคลื่อนใหการปฏิบัติงานระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค  

ไดแก จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน ใหบรรลุเปาหมายดวยความถูกตอง กระชับ แมนยำ  

มีความสะดวก รวดเร็ว โดยกองการสื่อสาร มุงเนนการพัฒนาระบบการสื่อสารและธำรงการสื่อสาร ใหทันสมัย

ดวยโครงขายเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพรอมรับตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา     

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกองการสื่อสาร สอดคลองและเชื่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการปกครอง ในประเด็นยุทธศาสตรที ่ 4  

“การพัฒนาการบริหารองคกรและบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาลใหมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย รองรับตอความ

เปลี่ยนแปลง” โดยแผนปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง เปนแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติ

ราชการ เปนกลไกสำคัญในการแสดงใหเห็นถึงการดำเนินงาน/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐในแตละ

ปงบประมาณ และทุกๆ หวง 5 ป ที ่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

และแผนระดับท่ี 2 อ่ืนๆ ใหนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามท่ีกำหนดตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล    

กองการสื่อสาร ขับเคลื่อนองคกรภายใตวิสัยทัศน “สนับสนุนภารกิจกรมการปกครองดานการส่ือสาร 

ดวยโครงขายเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง” โดยมุงเนน 

การพัฒนาระบบการสื ่อสาร ดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยภายใตคานิยม “สื่อสารพรอมทุกท่ี  

ทุกสถานการณ” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรครอบคลุมทุกมิติ ไดแก 

1. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการสื่อสาร 

2. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยใหสอดคลองกับการบริหารราชการยุคปจจุบัน 

3. การพัฒนาองคกรและเครือขายดานการสื่อสาร 
 

 

 
 
 
 

บทสรุปผูบริหาร 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการกองการสื่อสาร 

    โครงสรางการบริหารงานกองการสื่อสาร 

ฝายอำนวยการส่ือสาร 

กลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาการส่ือสาร 

และสารสนเทศเพ่ือความมั่นคง 

ฝายปฏิบัติการส่ือสาร 

ฝายซอมบำรุงและสงกำลังบำรุง 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 2 (เชียงใหม) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 3 (พิษณุโลก) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 4 (นครสวรรค) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 5 (จันทบุรี) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 6 (ขอนแกน) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 7 (ชุมพร) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 8 (อุบลราชธานี) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 9 (สงขลา) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 10 (ปราจีนบุรี) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 11 (เพชรบุรี) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 12 (สกลนคร) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 13 (ยะลา) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 14 (พะเยา) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 15 (พระนครศรีอยุธยา) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 3 (สวนแยกตาก) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 7 (สวนแยกพังงา) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 8 (สวนแยกรอยเอ็ด) 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 9 (สวนแยกนครศรีธรรมราช) 

ฝายบริหารความถ่ี 

โรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 12 (สวนแยกอุดรธานี) 

1 โรงเรียน 

     5 ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต (สวนแยก) 

 

1 กลุมงาน 

4 ฝาย 

     16 ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต  

 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต 16 (บุรีรัมย) 



 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 กำหนดให กองการสื่อสาร  

มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการสื่อสารระหวางจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน และจัดหา ซอมแซม 

บํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณการสื่อสารของกรม โดยกรมการปกครองไดจัดโครงสรางสวนราชการ  

และการแบงงานภายใน ดังนี้ 

 

 

 

มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป งานธุรการ งานสารบรรณ การรับสง การเวียน การโตตอบ

หนังสือราชการ งานการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การดูแล รักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  

การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุครุภัณฑ การวิเคราะหนโยบายและแผนงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 มีหนาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการคนควา ศึกษา วิจัย วิเคราะห ทดลอง ออกแบบ ดัดแปลง ประดิษฐ 

อุปกรณชิ้นสวน อุปกรณสวนประกอบ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบชุมสายโทรศัพท เครื ่องมือตรวจวัด และระบบของอุปกรณอ่ืน 

ที่เกี ่ยวของดานการสื่อสารการจัดทำขอกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการและคิดคนนวัตกรรมใหม 

ดานการสื่อสาร และการประยุกตใชระบบงานแบบดิจิทัล และการสนับสนุนรวมมือ และประสานการปฏิบัติ

ทางเทคนิค การปรับปรุงพัฒนาเทคนิคโครงขายระบบสื่อสารทุกระบบ เปนที่ปรึกษาใหแนะนำทางวิศวกรรม

ระบบสื่อสาร รวมวางแผนการใชงานความถี่วิทยุและรวมปฏิบัติงานการบำรุงรักษาซอมแซมแกไขอุปกรณ

ระบบแมขายทุกระบบขับเคลื่อนการดำเนินการตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการสื่อสาร พ.ศ. 2558 

งานระเบียบกฎหมายท่ีตองปฏิบัติตามภารกิจอำนาจหนาท่ี และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

ฝายอำนวยการส่ือสาร 

อำนาจหนาที่และภารกิจ 

กลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาการส่ือสารและสารสนเทศเพ่ือความม่ันคง 

 



 

 

มีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลระบบสื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การปฏิบัติงานเชื่อมโยงระบบสื่อสาร การกระจายเสียงผานระบบวิทยุสื่อสาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่ืนๆ

การรับ-สงขาวสารทางเครือขายสื่อสารโทรคมนาคมระหวางสวนกลางกับจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล 

หมูบาน และหนวยงานอื่นๆ เปนศูนยรวมขาวและรับรายงานขาวสารของกรม การบริการจัดสงขาวทางระบบ 

SMS จัดวางระบบเครือขายสื่อสารทุกระบบ และเปนศูนยบัญชาการสื่อสารเพื่ออำนวยการบริหารขาย 

การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ รวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที ่ สนับสนุนการสื่อสาร  

ในกรณีพิเศษหรือเฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการและการสั่งราชการของกรม การจัดทำขอมูลเครือขาย

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการดานสื่อสาร งานระเบียบ กฎหมายท่ีตองปฏิบัติตามภารกิจอำนาจ

หนาท่ีการปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนหนวยงานอ่ืน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล สนับสนุนวัสดุอุปกรณ อะไหลและเครื่องมือสื่อสาร 

ที่เกี่ยวของในความรับผิดชอบของกรม การตรวจสอบ ปรับปรุงซอมแซม บำรุงรักษา ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ 

(TRUNKED RADIO) ระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM ระบบวิทยุสื่อสาร HF/SSB และอุปกรณระบบโทรคมนาคม 

ระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติ ระบบสื่อสารดาวเทียมและสื่อสัญญาณเชื่อมโยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือขายระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล อุปกรณเครื่องมือสื่อสาร

เครื่องมือตรวจวัด ดานระบบโครงสรางพ้ืนฐานการกำลังเครื่องกล ระบบเสาและสายอากาศ ระบบไฟฟากำลัง 

และเครื่องปรับอากาศฯลฯ งานระเบียบ กฎหมายที่ตองปฏิบัติตามภารกิจ อำนาจหนาที่ การปฏิบัติงานรวม

หรือสนับสนุนหนวยงานอ่ืน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายปฏิบัติการส่ือสาร 

ฝายซอมบำรุงและสงกำลังบำรุง 



งง 

 

 

    มีหนาที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ ระเบียบ ประกาศการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม การขอร วมข ายเคร ื ่องว ิทย ุคมนาคมทั ้ งระบบ VHF/FM ระบบ HF/SSB และระบบ UHF  
การติดสถานีวิทยุคมนาคม กำกับดูแลควบคุมทะเบียนความถี่เครื่องวิทยุคมนาคม การขออนุญาตขยายขาย
สื่อสารการขอใชความถี่รวมการรับรองการนำเขาเครื่องวิทยุคมนาคมเขามาในราชอาณาจักร การจัดทำบัตร
ประจำตัวผู ใชเครื ่องวิทยุคมนาคม ตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการสื ่อสารกรมการปกครอง  
พ.ศ. 2558 และงานระเบียบ กฎหมายที่ตองปฏิบัติตามภารกิจ อำนาจหนาที่ การปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุน
หนวยงานอ่ืน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

 

 

    มีหน า ท่ีพ ัฒนาบ ุคลากรด านการส ื ่อสาร โดยจ ัดให ม ีหล ักส ูตรกลางของนายช างไฟฟา 
หลักสูตรเจาหนาท่ีวิทยุของสถานีวิทยุสื่อสารอำเภอ จังหวัด หลักสูตรเจาหนาท่ีวิทยุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหลักสูตรอื่นๆ จัดอบรมเจาหนาที ่วิทยุสื ่อสารประจำสถานีวิทยุ อำเภอ จังหวัด ใหแก ปลัดอำเภอ  
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานดานการสื่อสารของอำเภอ จังหวัด และเจาหนาที่ผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมของหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ขอรวมขายวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง ตามระเบียบ
กรมการปกครองวาดวยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ.2558 และงานระเบียบ กฎหมายที่ตองปฏิบัติ 

ตามภารกิจ อำนาจหนาที่ การปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนหนวยงานอื่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

มีหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานรับ – สงขาวสาร  

การเชื่อมโยงโครงขายระบบสื่อสาร การตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษา ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ  

(TRUNKED RADIO) ระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM ระบบวิทยุสื่อสาร HF/SSB และอุปกรณระบบโทรคมนาคม  

ระบบชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติ ระบบสื่อสารดาวเทียมและสื่อสัญญาณเชื่อมโยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครือขายระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล อุปกรณเครื่องมือสื ่อสาร  

เครื่องมือตรวจวัด ดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การกำลังเครื่องกลระบบเสา และสายอากาศ ระบบไฟฟากำลัง 

และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ งานระเบียบกฎหมายที่ตองปฏิบัติตามภารกิจ อำนาจหนาที่ การปฏิบัติงานรวม

หร ือสน ับสน ุนหน วยงานอ ื ่น และงานอื ่นๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข องหร ือได ร ับมอบหมาย โดยแบ งเป น 16 ศ ูนย   

และ 5 ศูนย (สวนแยก) 

 

   

ฝายบริหารความถ่ี 

โรงเรียนการส่ือสารกรมการปกครอง 

ศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต และศูนยส่ือสารกรมการปกครองเขต (สวนแยก) 



 

 

 

 

 

 

 

        

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 1 

(กรุงเทพมหานคร) 

นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 2 

(เชียงใหม) 

เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 3 

(พิษณุโลก) 

พิษณุโลก อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิจิตร 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 4 

(นครสวรรค) 

นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี อุทัยธานี ลพบุร ี

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 5 

(จันทบุรี) 

จันทบุรี ตราด ระยอง 

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 6 

(ขอนแกน) 

ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 7  

(ชุมพร) 

ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 8 

(อุบลราชธานี) 

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 9  

(สงขลา) 

สงขลา พัทลุง สตูล 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 10 

(ปราจีนบุรี) 

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแกว ชลบุรี 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 11 

(เพชรบุรี) 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 12 

(สกลนคร) 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 13  ยะลา ปตตานี นราธิวาส 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต (สวนแยก) 

 



(ยะลา) 

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 14 

(พะเยา) 

พะเยา เชียงราย แพร นาน 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 15 

(พระนครศรีอยุธยา) 

พระนครศรีอยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี สระบุรี 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 16 

(บุรีรัมย) 

บุรีรัมย สุรินทร นครราชสีมา 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 3  

(สวนแยกตาก) 

ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 7  

(สวนแยกพังงา) 

พังงา กระบี่ ภูเก็ต 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 8  

(สวนแยกรอยเอ็ด) 

รอยเอ็ด กาฬสินธุ ยโสธร 

 
  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 9  

(สวนแยกนครศรีธรรมราช) 

นครศรีธรรมราช ตรงั 

  

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 12  

(สวนแยกอุดรธานี) 

อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง 1 แหง 

2. ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 16 แหง 

3. ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต (สวนแยก) 5 แหง 

4. สถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ 878 แหง 

5. สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด 76 แหง 

6. สถานีแมขาย DTRS แบบ FIX 200 แหง 

7. สถานีแมขาย DTRS แบบ Protable 20 ชุด 

8. สถานีขยายขายสื่อสาร ระบบ VHF/FM 29 แหง 

9. ระบบโทรทัศนวงจรปดประจำอำเภอท่ีออกหนังสือผานแดน e-Border Pass 40 แหง 

10. ระบบโทรทัศนวงจรปดประจำสถานีท่ีราชการพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต 48 แหง 

11. สถานีรับสัญญาณผานดาวเทียมสถานีโทรทัศน DOPA Channel 1,062 แหง 

12. ระบบสื่อสารผานดาวเทียม พ้ืนท่ีพักพิงชายแดนไทย-พมา 9 แหง 

13. อุปกรณรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไรสายความเร็วสูง DOPA LTE 12,246 แหง 

14. ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง DOPA DLB 1,030 แหง 

15. อุปกรณการประชุมวีดิทัศนทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต DOPA VCS 961 แหง 

16. เครื่องวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจประเภทลูกขาย ชนิดประจำท่ี DTRS 1,104 แหง 

17. เครื่องวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจประเภทลูกขาย ชนิดมือถือ DTRS 2,049 เครื่อง 

 

 

 

 

สถานีสื่อสาร กรมการปกครอง 
 

162.125 MHz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิ Literture Review  

การจดัทําแผนปฏบิตัริาชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองการสือ่สาร 

ความรูเ้รื่องแผน 3 ระดบั 
ตามมต ิครม. เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

แผนระดบั 1 

๏ ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
แผนระดบั 2 

๏ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

๏ แผนปฏรูิปประเทศ 

๏ แผนพฒันาเศรษกจิและสงัคมแห่งชาติ 

๏ นโยบายแผนระดบัชาตว่ิาดว้ยความมัน่คง 

แผนระดบั 3 
๏ แผนปฏบิตัริาชการกระทรวงมหาดไทย  

   (2566 – 2570) 

๏ แผนปฏบิตัริาชการ กรมการปกครอง  

   (2566 – 2570) 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

 
นโยบายรฐับาล กระแสการเปลีย่นแปลง 

นโยบายหลกั 12 ดา้น 

1. ปกป้องและเชดิชูสถาบนั พระมหากษตัรยิ ์

2. สรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัของ   

    ประเทศ  และความสงบสุขของประเทศ 

3. ทํานุบํารุงศาสนาและวฒันธรรม 

4. การสรา้งบทบาทของไทยในเวทโีลก 

5. การพฒันาเศรษฐกจิ และความสามารถ 

    ในการแขง่ขนัของไทย 

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจาย 

    ความเจรญิสู่ภูมภิาค 

7. การพฒันาสรา้งความเขม้แขง็จากฐานราก 

8. ปฏริูปกระบวนการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

    ศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 

9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวสัดกิารที ่

    เหมาะสมกบักลุ่มประชาชน 

10. การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการรกัษา 

     สิง่แวดลอ้มเพื่อสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

11. การปฏริปูการบรหิารจดัการภาครฐั 

12. การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ 

     ประพฤตมิชิอบ และกระบวนการยุตธิรรม 

นโยบายเรง่ดว่น 12 ดา้น 

1. แกไ้ขปัญหาการดํารงชวีติประชาชน 

2. ปรบัปรงุระบบสวสัดกิารและพฒันา 

    คุณภาพชวีติของประชาชน 

3. มาตรการเศรษฐกจิเพื่อรองรบั 

   การผนัผวนของเศรษฐกจิโลก 

4. การใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกร 

5. พฒันานวตักรรมการยกระดบั 

   ศกัยภาพของแรงงาน 

6. วางรากฐานระบบเศษฐกจิของ 

    ประเทศสู่อนาคต 

7. การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21 

8. แกไ้ขปัญหาทุจรติและประพฤตมิ ิ

   ชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมอืง 

   และฝ่ายขา้ราชการประจํา 

9. แก้ไขปัญหายาเสพตดิและความสงบ 

    สุขในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

10. พฒันาระบบการใหบ้รกิาร   

     ประชาชน 

11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรบัฟัง 

     ความคิดเห็นของประชาชน และ 

     ดําเนินเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ 

12. การแกไ้ขปัญหาภยัแรง้ 

นายกรฐัมนตรแีถลงนโยบายต่อรฐัสภา  

เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGATREND 2030 

1. การเปลีย่นแปลงดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic 

Dynamics)  

2. โลกาภวิตัน์และตลาดในอนาคต (Globalization & Futture 

Markets) 

3. การขาดแคลนทรพัยากร (Scarcity of Resoures)  

4. การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change & 

Ecosystem at Risk)  

5. เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Dynamic Technology & 

Innavation)  

6. สงัคมฐานความรู ้(Global Knowledge Society)  

7. การพฒันาทีย่ ัง่ยนืและความรบัผดิชอบทางสงัคม 

Roland Berger ตุลาคม 2560 

 

 



กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

พระราชบญัญตั ิระเบยีบราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 

(แกไ้ข เพิม่เตมิ ฉบบัที ่7 พ.ศ.2550) 

๏ มาตรา 52/1 อํานาจของจงัหวดั 

๏ มาตรา 52/1 อํานาจของอําเภอ 

 

แนวนโยบายกบัการพฒันา 

การบรกิารภาครฐัสู่ยคุดจิทิลั 

1. การพฒันาและยกระดบัขดีความสามารถรองรบัการไปสู่

รฐับาลดจิทิลั 

2. การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 

3. การยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคธุรกจิ 

4. การยกระดบัความมัน่คงและเพิม่ความปลอดภยัของ

ประชาชน 

สาํนักงานคณะกรรมการพนัาระบบราชการ 2559 

พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มอํีานาจหน้าที ่

๏ บําบดัทุกข ์บํารุงสุข 

๏ รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยประชาชน 

๏ อํานวยความเป็นธรรมของสงัคม 

๏ ส่งเสรมิและพฒันาการเมอืงการปกครอง 

๏ พฒันาการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค 

 

หมาวด 13 กระทรวงมหาดไทย มี

อํานาจหน้า 

๏ ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่และ

พฒันาชุมชน 

๏ การปกครองทอ้งที ่

๏ การทะเบยีนราษฎร 

๏ ความมัน่คงภายใน 

๏ กจิการสาธารณภยั 

๏ พฒันาเมอืง 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559 

กรมการปกครอง มภีารกจิเกีย่วกบั 

๏ การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความ

มัน่คงภายใน 

๏ การอํานวยความเป็นธรรม 

 

 

๏ การปกครองทอ้งที ่

๏ การรกัษาดนิแดน 

๏ การลงทะเบยีน 

กองการสื่อสาร มภีารกจิเกีย่วกบั 

๏ ดําเนินการเกีย่วกบัการสื่อสารระหวา่งจงัหวดั อําเภอ กิง่อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น 

๏ จดัหา ซ่อมแซม บํารงุรกัษา เครื่องมอืและอุปกรณ์การสื่อสารของกรม 

 

ดําเนินการตาม 

๏ ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ

๏ ระเบยีบกรมการปกครอง ว่าดว้ยการสือ่สารกรมการปกครอง พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic Foresight 

Risk Management 

Scenario Planing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสการเปลีย่นแปลง 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินและสังคมสงบสุข 

2. การบริหารราชการในระดับพ ื ้นท่ี 

มีความเขมแข็ง เปนท่ีพ่ึงใหกับประชาชน 

3. ระบบบริหารราชการและฐานขอมูล 

มีคุณภาพ ทันสมัย 

4. องคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย  

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

กองการส่ือสาร พ.ศ. 2566 - 2570 

3. การพัฒนาองคกรและเครือข าย 

ดานการส่ือสาร 

1. การพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการดานการส่ือสาร 

2. การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 

สอดคลอง กับการบริหารราชการยุคปจจุบัน 

กรมการปกครอง พ.ศ. 2566 - 2570 



 

 

 

 

สนับสนุนภารกิจกรมการปกครองดานการสื่อสาร ดวยโครงขายเทคโนโลยดีิจิทัล 
และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

“ สื่อสารพรอมทุกท่ี ทุกสถานการณ ” 

 

 

 

 

 

 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน (Vision)  

 คานิยม (Core Value)  

 พันธกิจ (Mission) 

1. ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการดานการส่ือสารของ กรมการปกครอง       

   ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ในระดับ จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมูบาน 

2. ดำเน ินการจัดหา ซอมแซม บำร ุงร ักษา เคร ื ่องมือ และอุปกรณการสื ่อสาร  

    ของกรมการปกครอง 

3. อำนวยการดานการส่ือสารของกรมการปกครอง ในสภาวะปกติและฉุกเฉิน 

4. สนับสนุนชองทางการสื่อสารโครงขายเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการสื่อสาร 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยสถานที ่ราชการ ของกรมการปกครอง 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 



ประเด็นยุทธศาสตร  

(Strategic Issues) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        “การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการส่ือสาร” 

     

 

 

1.1 พัฒนาระบบเครือขายเน็ตเวิรกครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบกรมการปกครอง 

1.2 ติดตั้งและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย CCTV สถานท่ีราชการ กรมการปกครอง 

1.3 พัฒนาระบบสื่อสารรองรับภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน 

1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลดานการสื่อสาร 

1.5 จัดทำหองปฏิบัติการตรวจทดสอบวิทยุคมนาคมท่ีไดมาตรฐานสากล  

1.6 ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาหองว ิทยุคมนาคมประจำจังหวัด/อำเภอ  

     ใหสามารถรองรับโครงขายการสื่อสารขนาดเล็กได   

1.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.8 บริหารจัดการคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุชายแดนเพ่ือความม่ันคง 

1.10 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว ผูหนีภัยจากการสูรบชายแดน  

      ไทย-พมา 

1.11 ซอมบำรุงรักษาระบบสื่อสาร ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

 



ประเด็นยุทธศาสตร  

(Strategic Issues) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  2.1 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบรับ-สงขาวสาร ใหมีประสิทธิภาพ 

  2.2 พัฒนาระบบการออกอากาศสถานีโทรทัศน DOPA Channel ใหมีมาตรฐาน 

       เทียบเทาสถานีโทรทัศนสาธารณะ 

  2.3 ยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการดานการสื่อสาร 

  2.4 เพ่ิมชองทางการสื่อสารดวยเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับตำบล และหมูบาน   

  2.5 พัฒนาศักยภาพการถายทอดนโยบายขอสั่งการจากผูบริหาร สูผูปฏิบัติ  

  2.6 พัฒนา Application เพ่ือชวยในการบริหารราชการ 

  2.7 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

 

 

  

กลยุทธ (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

 

    “การใช นว ัตกรรม และเทคโนโลย ีการส ื ่อสารท ี ่ท ันสมัยสอดคล อง 

กับการบริหารราชการยุคปจจุบัน” 

 



ประเด็นยุทธศาสตร  

(Strategic Issues) 

 

 

 

  

 

 

 
        “การพัฒนาองคกรและเครือขายดานการส่ือสาร” 

     

 

   3.1 เสริมสรางกระบวนการใหบริการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือตอบสนอง ตอความตองการ 

        ของผูใชบริการ  

   3.2 ปรับปรุงระบบงานบริการใหทันสมัย รวดเร็ว มีมาตรฐานและถูกตอง 

         ตามระเบียบกฎหมาย 

   3.3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานการสื่อสารรวมถึงเสริมสราง 

         ภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากร  

   3.4 เสริมสรางความสัมพันธขององคกรกับหนวยงานทุกภาคสวน  

   3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

         มากข้ึนโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  

   3.6 ยกระดับเสริมสรางขวัญกำลังใจบุคลากรในทุกมิต ิ 

   3.7 ยกระดับสถานท่ีปฏิบัติงานใหเปนเอกภาพ  

   3.8 ยกระดับการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร  

   3.9 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบขอสั่งการท่ีเก่ียวของดานการสื่อสาร  

         ใหทันสถานการณ  

   3.10 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานการสื่อสาร 

   3.11 ปรับปรุงโครงสรางอัตรากำลังและการบริหารงานบุคคลให 

           เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ 

  

  

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

 

กลยุทธ (Strategy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนผังความเชื่อมโยงของแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของกองการสื่อสาร กับยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

แผนระดับ 3 

แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การเสริมสรางความสงบเรียบรอย  

และความม่ันคงภายใน 

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจ ใหเติบโตอยาง

สมดุล 

การพัฒนาองคกรใหพรอมรับ 

ตอการเปลี่ยนแปลง 

     

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมการปกครอง 

วิสัยทัศน “พื้นท่ีเขมแข็ง ประชาชนผาสุก ในสังคมท่ีมั่นคงปลอดภัย อยางยั่งยืน” 

คานิยม บำบัดทุกข บำรุงสุข 
 

พันธกิจ    1. การพัฒนาการ

บรหิารราชการ 

กรมการปกครองทองที่ 

การอำนวยความเปน

ธรรมการรกัษาความ

สงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงภายในทุก

ระดับทในพื้นที ่

   2. ปองกันเทิดทูน

สถาบันหลักของชาติ

และเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท 

   3. อำนวยการบังคับ

ใชกฎหมายในดานการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคงภายในการ

อำนวยความเปนธรรม 

   4. บริการประชาชน

ดานงานทะเบียน

ราษฎร บัตรประจำตัว

ประชาชนทะเบียน

ทั่วไปและทะเบียน

อื่นๆ 

   5. บริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีการ

ปฏิบัติงานการบริหาร

และพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลกลางใหมี

คุณภาพ 

   6. พัฒนาองคกรให

มีสมรรถนะสูงบนฐาน

ธรรมาภิบาล 

   7. สงเสริมสนับสนุน

บทบาทของฝาย

ปกครองในการ

ประสานงาน สนับสนุน

และตรวจสอบ กำกับ

ดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและสวน

ราชการระดับภูมิภาค 
 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

   1. การพัฒนาศักยภาพการปกครองทองที่ 

การอำนวยความเปนธรรมและการรักษา

ความสงบเรียบรอยเพื่อใหสงัคมสงบสุข 

   2. การพัฒนาและเตรียมความพรอม

รับมอืภัยทุกความและเสริมสรางความมั่นคง

ภายในระดับพื้นที่ใหความความเข็มแข็งมี

เอกภาพ 

   3. การพัฒนาระบบบริการและขอมลู

บุคคลใหทันสมัยมีคุณภาพ เพื่อความมั่นคง

และการพัฒนาประเทศ 

   4. การพัฒนาการบริหารองคกร และ

บุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาลใหมีขีด

สมรรถนะสูง ทันสมัย รองรบัตอความ

เปลี่ยนแปลง 
     

กลยุทธ    1.1 สงเสริมการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

   2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบ

สุขเร ียบร อยและการร ับมือภัยคุกความ 

ทุกรูปแบบ 

   3. พัฒนาระบบงานสอบสวนและการ

อำนวยความเปนธรรมใหมมีาตรฐานเปนที่

พึ่งใหกบัประชาชน 

   4. สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีความ

มั่นคงเขมแข็ง พึ่งตนเอง ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

   1. พัฒนากลไกฝายปกครองในการรกัษา

ความมั่นคงภายใน ใหมีประสิทธิภาพ

สามารถลดความขัดแขงและความไมสงบ

เรียบรอยในพื้นที ่

   1. พัฒนาระบบฐานขอมลูทะเบียนขอมูล

ใหมีคุณภาพทันสมัย ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

   2. ผูรับบริการและหนวยงานภายนอกมี

ความพึงพอใจและเช่ือมั่นในคุณภาพของ

การใหบริการ 

   3. ยกระดับและพัฒนาการใหบรกิารแบบ

ดิจิทัล 

   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี

คุณภาพ โปรงใส ทันสมัย และเปนสากล 

   2. พัฒนาบุคคลากรใหมสีมรรถนะและ

ศักยภาพสูงในการปฏิบัติราชการ พรอมรบั

ตอการเปลี่ยนแปลง 

   3. พัฒนาระบบและธำรงการสือ่สาร ใหมี

ความทันสมัยดวยโครงขายเทคโนโลยีดิจทิัล 

พรอมรับตอความเปลี่ยนแปลง 

   4 สงเสริมใหอำเภอเปนศูนยกลาง

ขับเคลื่อนการบรหิารราชการสวนภูมิภาคที่

มีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของประชาชน 

    

แนวทาง 

การขับเคล่ือน 

Function Agenda Area 

๏ ภารกจิหลักตามกฎหมาย 

๏ ภารกจิแหงการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” 

๏ การนำภารกิจของรัฐและนโยบายของรฐับาลไปปฏิบติั 

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

๏ บรูณาการทำงานรวมกบั 20 กระทรวง 

๏ อำนวยการ สงเสรมิ และสนับสนุนของ “นายอำเภอ”  

ในการปฏิบัติงานในพื้นที ่

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) กรมการปกครอง 

วิสัยทัศน “สนับสนุนภารกิจกรมการปกครองดานการส่ือสารดวยโครงขายเทคโนโลยีดิจิทัล  

และนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพพรอมรับตอการเปล่ียนแปลง” 

คานิยม ส่ือสารพรอมทุกท่ี ทุกสถานการณ 
 

พันธกิจ    1. ปรับปรุง และพฒันาการ 

บริหารจัดการดานการสื่อสาร

ของกรมการปกครอง  ท้ังใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

ในระดับ จังหวัด อำเภอ  

กิ่งอำเภอ ตำบล และหมูบาน 

   2. ดำเนินการจัดหา ซอมแซม 

บำรุงรักษา เคร่ืองมือและ

อุปกรณการสื่อสารของ

กรมการปกครอง 

   3. อำนวยการดานการสื่อสาร

ของกรมการปกครองใน

สภาวะปกติและฉุกเฉิน 

   4. สนับสนุนชองทางการ

สื่อสารโครงขายเทคโนโลยี

ดิจิทัลและนวัตกรรมการ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

   5. สนับสนุนระบบการ

รักษาความปลอดภัยสถานท่ี

ราชการของกรมการปกครอง

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

      

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

  1. การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการดานการสื่อสาร 

  2. การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ท่ีทันสมัยสอดคลอง กับการบริหารราชการ 

ยุคปจจุบัน 

  3. การพัฒนาองคกรและเครือขายดานการสื่อสาร 

    

กลยุทธ    1.1 พัฒนาระบบเครือขายเน็ตเวิรกครอบคลุมพื้นท่ี

รับผิดชอบกรมการปกครอง 

   1.2 ติดตั ้งและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 

CCTV สถานท่ีราชการกรมการปกครอง  

   1.3 พ ัฒนาระบบสื ่อสารรองร ับภ ัยพ ิบ ัต ิ  และ 

ภาวะฉุกเฉิน 

   1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอมูล

ดานการสื่อสาร 

   1.5 จ ัดทำห องปฏิบ ัต ิการตรวจทดสอบวิทยุ

คมนาคมท่ีไดมาตรฐานสากล  

   2.1 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบรับ-สงขาวสาร 

ใหมีประสิทธิภาพ 

2.2 พ ัฒนาระบบการออกอากาศสถานีโทรทัศน 

DOPA Channel ให ม ีมาตรฐานเท ียบเทาสถานี  

โทรทัศนสาธารณะ 

  2.3 ยกระดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

บริหารจัดการดานการสื่อสาร 

  2.4 เพิ ่มชองทางการสื ่อสารดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในระดับตำบล และหมูบาน   

  2.5 พัฒนาศักยภาพการถายทอดนโยบายขอสั่งการ

จากผูบริหาร สูผูปฏิบัติ  

   3.1 เสริมสรางกระบวนการใหบริการสื่อสารเชิงรุก

เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ  

   3.2 ปรับปรุงระบบงานบริการใหทันสมัย รวดเร็ว 

มีมาตรฐานและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

   3.3 พัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพบุคลากรดาน 

การสื่อสารรวมถึงเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร  

   3.4 เสร ิมสร างความส ัมพ ันธขององค กรกับ

หนวยงานทุกภาคสวน  



   1.6 ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาหองวิทยุ

คมนาคมประจำจังหวัด/อำเภอ ใหสามารถรองรับ

โครงขายการสื่อสารขนาดเล็กได   

   1.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารใหทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   1.8 บริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

   1.9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุชายแดนเพื่อ

ความมั่นคง 

   1.10 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารพื้นที่พักพิง

ชั่วคราวผูหนีภัยจากการสูรบชายแดนไทย – พมา 

   1.11 ซอมบำรุงรักษาระบบสื่อสารใหเปนไปตาม

มาตรฐาน      

    

  2.6 พัฒนา Application เพื ่อช วยในการบริหาร

ราชการ 

  2.7 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 

   3.5 เพิ ่มประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงาน 

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดยเนนการมีส วนร วม 

ทุกภาคสวน  

   3.6 ยกระดับเสริมสรางขวัญกำลังใจบุคลากรในทุกมิติ 

   3.7 ยกระดับสถานท่ีปฏิบัติงานใหเปนเอกภาพ 

   3.8 ยกระดับการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร 

   3.9 ปร ับปร ุงและพ ัฒนาระเบ ียบข อส ั ่ งการ 

ท่ีเกี่ยวของดานการสื่อสาร ใหทันสถานการณ  

   3.10 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม

บุคลากรดานการสื่อสาร 

   3.11 ปรับปรุงโครงสรางอัตรากำลังและการบริหาร 

งานบุคคลใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ 

    

    

  



 

 

 

 

 

วิสัยทัศน :  

                    พ้ืนท่ีเขมแข็ง ประชาชนผาสุก ในสังคมท่ีม่ันคงปลอดภัยอยางย่ังยืน 

 

พันธกิจท่ี 6 :  

                   พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงบนฐานธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  

                  การพัฒนาการบริหารองคกร และบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาลใหมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 
รองรับตอความเปล่ียนแปลง 
 

กลยุทธท่ี 4.3  

                  พัฒนาระบบและธำรงการส่ือสาร ใหมีความทันสมัยดวย โครงขายเทคโนโลยีดิจิทัล  
พรอมรับตอความเปล่ียนแปลง 
 

แนวทางการขับเคล่ือน 

 

Function 
๏ ภารกิจหลักตามกฎหมาย 
๏ ภารกิจแหงการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” 

 
Agenda 

๏ การนำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๏ บูรณาการทำงานรวมกับ 20 กระทรวง 

 
Area 

๏ อำนวยการ สงเสริม และสนับสนุนของ “นายอำเภอ” ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความสอดคลองยุทธศาสตรกองการสื่อสาร 

กับยุทธศาสตรกรมการปกครอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

สื่อสารให ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ    ดวย

เทคโนโลยี ดิจิทัล

1. จัดหาและติดตั้งระบบ DTRS

กง.ยสม.  - - - - 359.6168          - - - - 359.6168          1

 - ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

ระดับ 5 6 7 8 6 ล 11 16

พัฒนาระบบเครือขายเน็ต

เวิรกครอบคลุมพื้นที่

รับผิดชอบกรมการปกครอง

2. ปรับปรุงและพัฒนาวงจร

สื่อสารเชื่อมโยงระบบ DTRS
กง.ยสม.      32.1408            43.2480            43.2480            43.2480            43.2480            205.1328          1

 - ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา
ระดับ 5 6 7 8 6 ล 12 16

จัดทําหองปฏิบัติการตรวจ

ทดสอบวิทยุคมนาคมที่ได

มาตรฐาน

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

วิทยุคมนาคม ยานความถี่ 

VHF/FM Digital ฝ.ซสบ. -     - 21.3785            21.3785            21.3785            21.3785            85.5140            1

 - ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

ระดับ 5 6 7 8 6 ล 11 16

ติดตั้งและพัฒนาระบบรักษา

ความปลอดภัย CCTV สถานที่

ราชการ กรมการปกครอง

4. ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด

 CCTV รักษาความปลอดภัย

ที่วาการอําเภอ ฝ.ซสบ. -     - 40.0000            40.0000            40.0000            40.0000            160.0000          1

 - รอยละของที่วา

การอําเภอที่ไดรับ

การติดตั้ง รอยละ 6 7 8 6 ล 11 16

บริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุ

คมนาคมใหเกิดประโยชนสูงสุด

5. บูรณาการระบบการสื่อสาร

พื้นที่จังหวัดจันทบุรี “จันทบุรี

โมเดล”
กง.ยสม.   - - - - - - - - - -

 - ระดับความสําเร็จ

ระดับ 5 6 7 8 6 ล 12 17

ยกระดับการปรับปรุงและ

พัฒนาหองวิทยุคมนาคม

ประจําจังหวัด/อําเภอ ให

สามารถรองรับโครงขายการ

สื่อสารขนาดเล็กได

6. ปรับปรงุระบบเสาอากาศ

วิทยุคมนาคมประจําสถานีวิทยุ

คมนาคมจังหวัด อําเภอ และ

ศูนยสื่อสาร ฝ.ซสบ. -     - 129.7570          9.3000              9.3000              9.3000              157.6570          1

 - รอยละของเสา

อากาศที่ไดรับการ

ปรับปรุง

รอยละ 6 7 8 6 ล 11 16

ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสื่อสารพื้นที่พักพิง

ชั่วคราว ผูหนีภัยจากการสูรบ

ชายแดนไทย-พมา

7. ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสื่อสาร พื้นที่พักพิง

กง.ยสม.      4.2000              4.2000              4.2000              4.2000              4.2000              21.0000            1

 - ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

ระดับ 5 6 7 8 6 ล 12 16

395.9576          238.5835          118.1265          118.1265          118.1265          988.9206          

แผน

ปฏิรูป

แผนปฏิบัติราชการกองการสื่อสาร (พ.ศ. 2566-2570)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการสื่อสาร

กลยุทธ
แผนงาน /

โครงการ /ผลผลิต

หนวย

งาน

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ (ลานบาท )

ประเภท

ของงบประมาณ
ตัวชี้วัด

2570 2566 2567

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

2569 2570 รวม

ยุทธ

ศาสตร

ชาติ

   คา    เปา 

 หมาย

ความสอดคลองเชื่อมโยง

2566 2567 2568 25682569
แผน

13

นโยบาย

รัฐบาล
SDGs

แผน

แมบท



 กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสถานี  

โทรทัศน DOPA Channel

ฝ.ปกส.
-     - 5.5404            5.5404            5.5404            5.5404            22.1616          1

1. ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา
ระดับ 5 6 7 8 6 ล 11 16

2. รอยละความพึงพอใจ

ของผูชมสถานี

รอยละ 80

1

1. ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา ระดับ 5 6 7 8 6 ล 11 16

2. รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชงาน รอยละ 80

เพิ่มชองทางการสื่อสาร

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใน

ระดับตําบล และ

หมูบาน

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

DOPA VCS

ฝ.ซสบ.

-     - 18.7000          20.0000          20.0000          20.0000          78.7000          1

 - ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

ระดับ 5 6 7 8 6 ล 12 16

ยกระดับการนํา

เทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช

ในการบริหารจัดการ

ดานการสื่อสาร

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

บริการจัดการดานการสื่อสาร

กง.ยสม.

-     - 72.5400 72.5400 72.5400 72.5400 290.1600         

 - ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา

ระดับ 5 6 7 8 6 ล 13 16

63.7200        160.5004         161.8004         161.8004         161.8004         709.6216         

63.7200          318.6000         

พัฒนา Application 

เพื่อชวยในการบริหาร

ราชการ  63.7200        63.7200          63.7200          63.7200          

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

2569 2570 รวม

ยุทธ

ศาสตร

ชาติ

คา    เปา

  หมาย

ความสอดคลองเชื่อมโยง

2566 2567 2568

2. ปรับปรุงและพัฒนาการใช

งาน DOPA LTE

กง.ยสม.

   

2569 แผน

13

นโยบาย

รัฐบาล
SDGs

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป

พัฒนาระบบ

ออกอากาศ

สถานีโทรทัศน DOPA 

Channel   ใหมี

มาตรฐานเทียบเทา

สถานีโทรทัศนสาธารณะ

แผนปฏิบัติราชการกองการสื่อสาร (พ.ศ. 2566-2570)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยใหสอดคลอง กับการบริหารราชการยุคปจจุบัน

กลยุทธ
แผนงาน /

โครงการ /ผลผลิต

หนวย

งาน

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ (ลานบาท )
ประเภท

ของ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
2570 2566 2567 2568



 

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

ยกระดับสถานที่

ปฏิบัติงานใหเปน

เอกภาพ

1. กอสรางอาคารสํานักงาน

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต

ฝ.อกส.

-     - 8.5000         8.5000         8.5000         8.5000         34.0000          1

 - จํานวนศูนย

สื่อสาร ที่ไดรับ

การจัดสรร

งบประมาณ

4 แหง 6 7 8 6 ล 11 16

ยกระดับการ

สนับสนุนทรัพยากร

ทางดานบริหาร

2. จัดหารถยนตปฏิบัติงาน

ซอมบํารุงระบบสื่อสาร

ฝ.อกส.

-     - 4.6615         4.6615         4.6615         4.6615         18.6460          1

 - จํานวนศูนย

สื่อสาร ที่ไดรับ

การสนับสนุน

รถยนต

 18 คัน 6 7 8 6 ล 11 16

ยกระดับการ

สนับสนุนทรัพยากร

ทางดานบริหาร

3. จัดหารถยนตสื่อสารเคลื่อนที่

เร็ว Mobile

ฝ.ซสบ.

-     - 10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        40.0000          1

 - จํานวนรถยนต

สื่อสาร
4 คัน 6 7 8 6 ล 11 16

ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรการฝกอบรม

บุคลากรดานการ

สื่อสาร

4. อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร

ดานการสื่อสาร

ฝ.อกส.

     0.1505       0.6680         0.6680         0.6680         0.6680         2.8225            1

 - รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับ

การอบมรม รอยละ 70 6 7 8 6 ล 12 16

เสริมสราง

กระบวนการ

ใหบริการสื่อสารเพื่อ

ตอบสนอง ตอความ

ตองการของผูใชงาน

5. การสรางประชาคม

เครือขายการสื่อสาร

รร.สส.ปค.

-     - 2.0000         2.0000         2.0000         2.0000         8.0000            -

 - รอยละของ

จํานวน อปท. ที่

เขารวมโครงขาย

สื่อสาร รอยละ 10 6 7 8 6 ล 13 16

0.1505       25.8295        25.8295        25.8295        25.8295        103.4685         

แผนปฏิบัติราชการกองการสื่อสาร (พ.ศ. 2566-2570)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาองคกรและเครือขายดานการสื่อสาร

กลยุทธ
แผนงาน /

โครงการ /ผลผลิต

หนวย

งาน

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ (ลานบาท )
ประเภท

ของ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
2570 2566 2567 25682569

แผน

13

นโยบาย

รัฐบาล
SDGs

รวมประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

2569 2570 รวม

ยุทธ

ศาสตร

ชาติ

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป

คา   เปา 

  หมาย

ความสอดคลองเชื่อมโยง

2566 2567 2568


