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สวนที่ 1

ความสําคัญของปญหา

กรมการปกครองไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมดานการสื่อสารในการรองรับ
ภั ย พิ บั ติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น โดยเห็ น ว า เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ข นาดใหญ เช น วาตภั ย จากพายุ ไ ต ฝุ น เกย เมื่ อ ป
พ.ศ. 2532 คลื่นสึนามิในป พ.ศ. 2557 มหาอุทกภัยเมื่อป พ.ศ. 2554 หรือภาวะฉุกเฉิน เชน การชุมนุม
ทางการเมื อ ง พ.ศ. 2556 - 2557 ระบบการสื่ อ สารพื้ น ฐานอั น ได แ ก โทรศั พ ท พื้ น ฐานประจํ า ที่
โทรศัพทเคลื่อนที่จะไมสามารถใชงานได ทําใหการสื่อสารของทางราชการเพื่อการแกไขปญหาภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินหรือการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผนดินไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานการสื่อสารของการบริหารราชการของกรมการ
ปกครอง จึงไดจัดโครงขายการสื่อสารเปน 4 ระดับ ไดแก
1. การสื่ อ สารพื้ น ฐาน ได แ ก โทรศั พ ท พื้ น ฐานประจํ า ที่ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข อง
ผูบริหารและระบบอินเตอรเน็ต
2. การสื่ อสารหลัก ไดแก ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) และ
โทรศัพทภายในกรมการปกครอง
3. การสื่อสารรอง ไดแก ระบบวิทยุคมนาคมยานความถี่ VHF / FM
4. การสื่อสารสํารอง ไดแก ระบบสื่อสารผานดาวเทียม และระบบวิทยุโทรคมนาคม
ยานความถี่ HF / SSB
สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ป จ จุ บั น ประเทศไทย
จะยึดตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดใหมีกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ และใหมีกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย อํ า เภอโดยมี น ายอํ าเภอเป น ผูอํ านวยการ ดูแลรับ ผิด ชอบในการปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัดอําเภอตามลําดับ และมีโครงสรางระดับอื่น ๆ ดูแลรับผิดชอบ ดังแผนภาพที่ 1

แผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ

กําหนดใหมีการปฏิบัติงาน เปน 3 สวน
คือ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การจั ดการในภาวะฉุ กเฉิ น และการ
ฟ น ฟู ทั้ ง นี้ ไ ด กํ า ห น ด ก ร อ บ ก า ร

ดํา เนิน การในสว นของการสื่อ สาร ไว
โดยสรุป ดังนี้
การลดความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยใหมีการเตรียมจัดตั้งคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) ทางการสื่อสารเพื่อความรวดเร็วในการใช
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ไ ป ยั ง พื้ น ที่ ป ร ะ ส บ ภั ย
กํ า ห น ด ค ลั ง สํ า ร อ ง อ ย า ง น อ ย
ภาคละ 1 แหง และใหมีการฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยทดสอบการประสานงานและบูรณาการ
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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ความรวมมือ ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน โดยแบงการฝกเปน 2 ประเภท
คือ การฝกเชิงอภิปราย และการฝกเชิงปฏิบัติ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยจัดให
มีระบบการติดตอสื่อสารระหวางหนวยราชการและกองอํานวยการปองกั นและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ
ใหสามารถสื่อสารไดตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารมากกวา 2 ชองทางขึ้นไป
การฟ น ฟู ให มี ก ารฟ น ฟู โ ครงสร า งพื้ น ฐานให ลุ ล ว งโดยเร็ ว รวมถึ ง ระบบการสื่ อ สาร
และโครงสรางทั้งพื้นฐานทางกายภาพดานการสื่อสาร

แผนภาพที่ 1 แผนผังการเชื่อมโยงการปฏิบัติรวมกับหนวยตางๆ
กรมการปกครอง แมวาจะมิไดถูกกําหนดใหมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ยหรื อการจัดการในภาวะฉุ กเฉิน แตเนื่องจากกรมการปกครองเปน สว นราชการที่มีโ ครงสราง
กวางขวางทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ลึกไปถึงระดับตําบลและหมูบาน อีกทั้งกรมการปกครองเปนตนสังกัด
ของนายอําเภอ ซึ่งมีฐานะเปนผูอํานวยการกองปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ดังนั้น ในมิติของหนาที่
กรมการปกครองจึงตองเขาไปดําเนินการในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้ในดานการบริหารจัดการระบบสื่อสาร กรมการปกครองตองจัดระบบการ
สื่อสารระหวาง อําเภอ จังหวัด ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต และกองบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง
ใหสามารถติดตอกันไดตลอดเวลาในภาวะวิกฤติ รวมถึงจัดระบบการสื่อสารใหอําเภอเปนศูนยกลางดานการ
สื่อสารใหสามารถติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ และภาคเอกชนในเขตอําเภอไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติ
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๔

ดังนั้น กรมการปกครอง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤติขึ้น เพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนินการทางการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

สวนที่ ๒

ขอมูลทั่วไป

2.1 สถานการณสาธารณภัยในประเทศไทย
2.1.1 สถิติสาธารณภัย
สถานการณ ส าธารณภัย ของประเทศไทยที่สําคัญ ที่เกิ ดขึ้น และสรางความสูญเสี ย
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(๑) อุทกภัย (Flood) เปนสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเปน
เวลานาน ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน น้ําทวมขัง และน้ําลนตลิ่ง ประชาชนไดรับความเดือดรอน
สิ่งสาธารณประโยชนและทรัพยสินของประชาชนที่ไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลักไดแก มรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต ที่ พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น และประเทศไทยในช ว งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง กั น ยายน มรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม รองมรสุมที่พาดผาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกดอากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน
(ดีเปรสชั่ น โซนร อน และไตฝุน) นอกจากนี้ยั งมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน อ างเก็บน้ํ า
เขื่ อ นแตก เป น ต น ในระยะหลั ง ป ญ หาอุ ทกภั ย เริ่ มมี ความรุ น แรงขึ้น มีมู ล คา ความเสี ย กายสู งมากขึ้น ดั ง
แผนภาพที่ 2 – 1 อุทกภัยที่มีความสูญเสียมากที่สุดคือ มหาอุทกภัยป พ.ศ.2554 ในพื้นที่ 64 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานครมีผูเดือดรอน 5,247,125 ครัวเรือน จํานวน 16,244,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวม
มูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท

แผนภาพที่ 2 – 1 แสดงสถิติสถานการณอุทกภัย พ.ศ. 2552 – 2556

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๕

(2) ภัยแลง (Drought) ภัยแลงเกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําใน
แหลงน้ําธรรมชาติ หรืออางเก็บน้ํามีนอยกวาปกติในชวงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณนอยกวาที่พืช คน หรือสัตว
ตองการ ซึ่งเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่
ใ
ด
พื้นที่หนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมและจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนสั้นลง ซึ่งหมายถึง
วาฤดูแลงจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในเขื่อนและอาง
เก็ บ น้ํ า ทั่ ว ประเทศมี ป ริ ม าณไม เ พี ย งพอเพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค และเพื่ อ การเกษตรโดยเฉพาะพื้ น ที่ น อก
เขตชลประทาน นอกจากนี้ ค วามเจริ ญ ของชุ ม ชน การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เช น ภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคธุ ร กิ จ บริ ก าร และจํ า นวนประชากรที่ ไ ด มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น พร อ มกั น ทํ า ให มี ค วามต อ งการใช น้ํ า
ในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวนมากขึ้น จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําตามมา โดยมี
มูลคาความเสียหาย ดังแผนภาพที่ 2 – 2

แผนภาพ 2 – 2 แสดงสถิติสถานการณภัยแลง พ.ศ. 2552 – 2556
(3) ภัยจากดินโคลนถลม (Landslide) ภัยจากดินโคลนถลมมักเกิดขึ้นพรอมกัน
หรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน้ําปาไหลหลากอันเนื่องมาจากพายุฝนที่ทําใหเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่องรุนแรง
สงผลใหมวลดินและหินไมสามารถรองรับการอุมน้ําได จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโนมถวงของโลก
ปจจุบันปญหาดินโคลนถลมเกิดบอยมากขึ้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของ
มนุ ษ ย เ ช น การตั ด ไม ทํ า ลายป า การทํ า การเกษตรในพื้ น ที่ ล าดชั น การทํ า ลายหน า ดิ น เป น ต น
โดยมีผลกระทบดังแผนภาพที่ 2 – 3
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แผนภาพ 2 – 3 แสดงสถิติสถานการณภัยจากดินโคลนถลม พ.ศ. 2552 – 2556
(4) แผนดินไหวและสึนามิ ( Earthquake and Tsunami) แผนดินไหว เปน
ธรรมชาติ ที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายอย า งรุ น แรงและส ง ผลกระทบได ก ว า งไกล โดยมี ส าเหตุ เ กิ ด จากการ
สั่นสะเทือนอยางรุนแรงของพื้นดินในชวงเวลาหนึ่ง เกิดจากแรงเสียดทานระหวางชั้นหินและชั้นดินภายใตผิว
โลกตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีพลังและยังเคลื่อนตัวอยูทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย ในชวง
หลายปที่ผานมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศที่อยูในแนวรอยเลื่อนไดรับผลกระทบจาก
แผนดินไหวบอยครั้ง ซึ่งสรางความเสียหายใหแกอาคารบานเรือน และทรัพยสินของประชาชน ดังเชน กรณี
จังหวั ดเชีย งราย เมื่ อวั นที่ 5 พฤษภาคม 2557 ความรุน แรงขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร รวมทั้งเกิด
แผนดินไหวตาม (aftershock) อีกนับพันครั้ง นอกจากนี้ แผนดินไหวขนาดใหญในมหาสมุทรยังอาจทําใหเกิด
คลื่นสึนามิที่เคลื่อนตัว ดวยความเร็วสูงมาก มีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไปไดเปนระยะทางไกล ๆ เมื่ อ
เคลื่อนเขาสูบริเวณชายฝงทะเลจะทําใหเกิดคลื่นขนาดใหญ ที่เรียกวา “สึนามิ” (Tsunami) กอใหเกิดความ
เสียหายอยางใหญหลวงตอชีวิต และทรัพยสินของผูคนที่อยูอาศัยตามบริเวณชายฝงดังที่เคยเกิดขึ้นบริเวณ
ภาคใตฝงทะเล อันดามัน ในป พ.ศ. 2547 ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิตถึง 5,395 ราย
(5) วาตภัย (Storm) เปนสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความ
เสียหายแกอาคาร บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ
ธรรมชาติ คือ พายุฝนฟาคะนอง พายุหมุนเขตร อน (ดี เปรสชั่ น โซนร อน และไตฝุน ) โดยเฉพาะพายุ หมุ น
เขตรอนจะสงผลกระทบตอพื้นที่เปนบริเวณกวางนับรอยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนยกลางของพายุเคลื่อนที่
จะไดรับ ผลกระทบมากที่ สุด) เมื่อพายุมีกําลั งแรงในชั้น ดีเปรสชั่ นจะทําใหเ กิดฝนตกหนั กและมักมีอุทกภั ย
ตามมา หากพายุมีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไตฝุนจะกอใหเกิดภัยหลายอยางพรอมกันทั้ง วาตภัย อุทกภัย และคลื่น
พายุชายฝงทะเล ( Strom Surge) ซึ่งเปนอันตรายและอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงทําใหมีผูเสียชีวิต
เปนจํานวนมาก สําหรับมูลคาความเสียหายที่ผานมา ดังแผนภาพที่ 2 – 4
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แผนภาพ 2 – 4 แสดงสถิติสถานการณวาตภัย พ.ศ. 2552 – 2556
(6) อัคคีภัย (Fire) เปนสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟซึ่งเปนพลังงานอยางหนึ่ง
ที่ใหความรอนโดยความรอนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล จะทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริเวณที่มี
เชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมอยางตอเนื่อง หากปลอยเวลาของการลุกไหมนานเกินไป จะทําใหเกิดการลุกลามมาก
ยิ่งขึ้น สภาวะของไฟจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดแก เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ
ที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือจาก
การสันดาปเอง โดยมีความสูญเสียที่ผานมา ดังแผนภาพที่ 2 – 5

แผนภาพ 2 – 5 แสดงสถิติสถานการณภัยจากอัคคีภัย พ.ศ. 2552 – 2556
(7) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire & Smoke) ไฟปา คือ ไฟที่เกิดขึ้น
แลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในปา ปจจุบันระดับของการเกิด
ไฟปาในประเทศไทยมีความรุนแรงมากกลายเปนปจจัยที่รบกวนความสมดุลของระบบนิเวศนอยางรุนแรง
ส งผลกระทบต อพื ช ดิ น น้ํ า สั ตว และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมทั้งชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชน ตลอดจน
เศรษฐกิจ สังคม และการทองเที่ย ว ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ไฟปายังกอใหเกิดวิกฤตมลพิ ษ
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หมอกควันจนกลายเปนปญหาใหญที่สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของประชาชนเปนวง
กวาง ตัวอยาง กรณีสนามบินจังหวัดแมฮองสอนตองยกเลิกเที่ยวบินเปนจํานวนมาก เนื่องจากหมอกควันทําให
ทัศนวิสัยไมดี เปนอันตรายตอการขึ้นลงของเครื่องบิน โดยที่ผานมามีมูลคาความเสียหาย ดังแผนภาพ 2 – 6

แผนภาพ 2 – 6 แสดงสถิติสถานการณภัยจากไฟปา พ.ศ. 2552 – 2556
(๘) ภัยจากการคมนาคม การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่องของ
ประเทศซึ่งสงผลใหเกิดภัยจากการคมนาคมมากขึ้น และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตที่สําคัญในลําดับตน ๆ
ของประชากรของประเทศ รวมทั้ ง ความสู ญ เสี ย ด า นอื่ น ๆ เช น ความเสี ย หายต อ ครอบครั ว และสั ง คม
การสู ญ เสี ย ค า รั ก ษาพยาบาลจากอุ บั ติ เ หตุ การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรบุ ค คลของชาติ ฯลฯ ซึ่ ง ร อ ยละ 90
ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนนโดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใชรถใชถนน การทําผิด
กฎจราจรและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่ การไมสวมหมวกนิรภัย อีกทั้งยานพาหนะ สภาพถนน
และสิ่งแวดลอมที่ไมปลอดภัย จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขในแตละปมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ประมาณ 14,000 คน หรือคิดเปน 21.96 ตอประชากรหนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละ ประมาณ 1,166 คน
โดยมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ดังแผนภาพที่ 2 - 7

แผนภาพ 2 – 7 แสดงสถิติสถานการณอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคม พ.ศ. 2552 – 2556
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(9) โรคระบาด (Infectious disease) เปนโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันใน
ชุมชนหรือในแหลงหนึ่งแหลงใดในอัตราสูงกวาสถานการณปกติที่ควรเปน โดยการติดเชื้อนั้นถูกแพรกระจาย
จากแหลงที่อยูใกลเคียงจุดเริ่มตนของโรค และสามารถแพรกระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยูไกลออกไป
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาไดเกิดโรคระบาดอยางตอเนื่องทั้งโรคติดตออุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อชนิดใหมที่เพิ่ง
ค น พบจากการระบาดในมนุ ษ ย ห รื อ โรคติ ดเชื้ อ ที่ พ บในพื้ น ที่ ใ หม เช น โรคเอดส โรคซาร โรคไข ห วั ด นก
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เปนตน สําหรับโรคติดตออุบัติซ้ําซึ่งเปนโรคติดเชื้อที่เคยแพรระบาดในอดีตสงบไป
แล ว แต ก ลั บ ระบาดขึ้ น มาใหม เช น โรคไขป วดข อยุง ลาย กาฬโรค เปน ตน ทั้งนี้ โรคติ ดตอ อุบัติ ใหม ห รื อ
โรคติดตออุบัติซ้ําจะเกิดขึ้นอยูเปนระยะๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่เกิดการแพรกระจายเชื้อมากจากประเทศเพื่อน
บานอีกดวย โรคระบาดที่สําคัญ ๆ สรุปดังนี้
ป พ.ศ.
2547
2552
25512552

โรคระบาด
ป พ.ศ.
โรคระบาด
โรคไขหวัดนก
2555
โรคไขเลือดออก
โรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 2556,2558 โรคติดตอระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
2009 (H1N1)
(Middle East Respiratory
Syndrome : MERS - Cov)
โรคไขปวดขอยุงลาย
2557
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

2.1.2 พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย

พื้ น ที่ เ สี่ ย งสาธารณภั ย ประเภทภั ย ที่ สํ า คั ญ และมี ผ ลกระทบอย า งรุ น แรง
ตอประเทศไทย ดังตอไปนี้

แผนภาพ 2 – 8 แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว (ซาย) เสี่ยงภัยดินโคลนถลม (ขวา)
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แผนภาพ 2 – 9 แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (ซาย) และพื้นที่เสี่ยงภัยแลง (ขวา)

2.1.3 ปฏิทินสาธารณภัยในประเทศ

ในรอบหลายสิบปที่ผานมาสาธารณภัยเกิดขึ้นบอยครั้ง และเกิดเปนประจํา
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงทําใหความสามารถในการคาดการณไดมากขึ้น ไดแก อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง
ในขณะเดี ย วกั น มี ส าธารณภั ย รู ป แบบใหม แ ละ/หรื อ มี รู ป แบบที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทําใหการคาดการณไดยาก มีความไมแนนอนสูง
อาทิ ภัยจากแผน ดิน ไหว การกัด เซาะชายฝง สึน ามิ ดิน โคลนถลม โรคระบาด นอกจากนี้อุบัติเหตุ
ทางถนน ยังเปนสาธารณภัยที่เกิดมากที่สุด ซึ่งการคาดการณทําไดยากเพราะเปนพฤติกรรมของมนุษย
เวนแตในบางชวงระยะเวลา หากมีการใชถนนมาก เชน เทศกาลตาง ๆ ก็มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้น
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2.2 โครงขายการสื่อสารของกรมการปกครอง
โครงข า ยการสื่ อ สารของกรมการปกครอง ประกอบด ว ย ศู น ย บั ญ ชาการสื่ อ สาร
กรมกาปกครอง 1 แหง และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขตในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 13 แหง ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางการเชื่อมโยงโครงขายและปฏิบัติการควบคุมดานเทคนิคของระบบสถานีแมขายสื่อสาร โดยมีสถานี
วิทยุคมนาคมของกรมการปกครองในพื้นที่ระดับจังหวัด 76 แหงและสถานีวิทยุคมนาคมกรมการปกครอง
ระดับอําเภอ 878 แหง รวมทั้งสิ้น 954 แหง ทั่วประเทศ ทําหนาที่ควบคุมขายการติดตอสื่อสารของลูกขาย
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานในพื้นที่และประสานขายการติดตอสื่อสารกับประชาคมสื่อสารที่มีในพื้นที่ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบลักษณะ 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยประยุกตการจัดระบบและการใช
งานขายการสื่อสารของระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) ระบบวิทยุ VHF/FM ระบบวิทยุ
HF/SSB และวิทยุเชื่อมโยงแบบดิจิตอลยานไมโครเวฟสําหรับสื่อสัญญาณ รวมทั้งระบบชุมสายโทรคมนาคม
และระบบสื่อสารดาวเทียม เขาดวยกันสรุปได ดังนี้

2.๒.1 การสื่อสารขั้นพื้นฐาน
(1) ระบบโทรศัพทพื้นฐานประจําที่ ระดับสํานักงาน ใชการติดตอสื่อสารผาน
ระบบโทรศั พ ท แ ละโทรสาร ซึ่ ง ในป จ จุ บั น วางระบบในการใช ง านเป น ชุ ม สายโทรศั พ ท แ ละเชื่ อ มโยงกั บ
ชุมสายโทรศั พท ภายในของสํ านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงกับ ชุมสายโทรศัพท
ภายนอกแบบประจําที่ในเครือขายของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(2) ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเครือขายของผูใหบริการภาคเอกชน (AIS) สําหรับ
ระดับผูบริหารของกรมการปกครอง ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวม 1,337 เครื่อง

2.๒.2 การสื่อสารหลัก
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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2.2.2.๑ ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio) หรือ ระบบวิทยุยาน
Ultra High Frequency (UHF/FM 800 MHz) เปนเครือขายสื่อสารหลักในพื้นที่ทั้งระดับประจําที่ในสํานักงาน
และการออกปฏิ บัติการในระดั บทองที่ โดยจัด วางระบบการสื่อสารใช งานสํ าหรั บติดต อระหวางสวนกลาง
ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ระดับอําเภอ 878 อําเภอ รวมทั้งตําบลและหมูบานตามแนวชายแดน สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80 % ทั่วประเทศ โดยมีสถานีควบคุมหลัก (MSC) จํานวน 9 แหง สถานีควบคุม
ปลายทาง (RSC) จํานวน 50 แหง สถานีขยายขายสื่อสาร (Conventional 800 MHz) จํานวน 77 แหง
สถานีขยายขายสื่อสาร ระบบ VHF/FM จํานวน 29 แหง ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked Radio)
ปจจุบันแบงเปนระบบแบบอนาล็อกและระบบดิจติ อลสําหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (ระยะที่ 1 ดําเนินการ
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลาและรอยต อ จั ง หวั ด สงขลา) โดยบางส ว นมี ร ะบบวิ ท ยุ ย า น SHF ใช ง านเป น ระบบ
สื่อสัญญาณวิทยุเชื่อมโยงแบบดิจิตอลยานไมโครเวฟระยะใกล สําหรับเชื่อมโยงอุปกรณระบบชุมสายโทรศัพท
ของสถานีแมขายและสถานีควบคุมหลักในระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ
2.2.2.2 ระบบโทรศัพทภายใน ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชน ระบบ VOIP
และระบบ IP Phone ใชงานเชื่อมโยงภายในขายสื่อสารหลักของกรมการปกครอง จํานวน 584 อําเภอ
2.2.2.3 ระบบสื่อสารเฉพาะที่ (พื้นที่พิเศษ)
1) ระบบวิทยุสื่อสารศูนยพักพิงผูหนีภัยจากการสูรบ รวม 9 แหง ใน
พื้นที่จังหวัดตาก แมฮองสอน ราชบุรี และกาญจนบุรี มายังที่วาการอําเภอในพื้นที่ และสวนกลาง โดยผานวงจร
ดาวเทียม IP STAR เปนระบบวิทยุสื่อสารผานดาวเทียม และโทรศัพทผานดาวเทียม
2) ระบบวิทยุ สื่อสารผ านโครงข ายอินเตอร เน็ต (ROIP) อันดามัน เพื่ อ
รองรับสถานการณภัยพิบัติสึนามิ ในพื้นที่ภาคใตฝงอันดามัน โดยติดตั้งอุปกรณเชื่อมโยง ณ ศูนยบัญชาการสื่อสาร
กรมการปกครอง (วังสวนสุนันทา) กรุงเทพมหานคร ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 7 (ชุมพร) ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครองเขต 9 (สงขลา) ที่ทําการปกครองจังหวัด ๆ ละ 1 ชุด รวม 7 จังหวัด ประกอบดวย ชุมพร ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และที่ทําการปกครองอําเภอ ในพื้นที่ 7 จังหวัด อําเภอละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 57 ชุด
3) ระบบวิทยุสื่อสารผานโครงขายอินเตอรเน็ต (ROIP) ตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํา เพื่อรองรับสถานการณ อุทกภัย ในพื้นที่ ภาคกลาง โดยติดตั้งอุป กรณเชื่อมโยง ณ ศูนยบั ญชาการ
สื่อสาร กรมการปกครอง (วังสวนสุนันทา) กรุงเทพมหานคร ศูนยวิทยุสื่อสารประจําจังหวัด จํานวน 5 แหง
ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก และปทุมธานี และศูนยวิทยุสื่อสาร
ประจําอําเภอในพื้นที่ 5 จังหวัด อําเภอละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 59 ชุด
4) ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio)
ระยะที่ 1 ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดยะลา ทุกอําเภอ ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 13 (ยะลา) และในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 3 อําเภอ ไดแก อําเภอสะบายอย เทพา สะเดา และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (สงขลา) รวม
ทั้งสิ้น 15 สถานี

2.๒.3 การสื่อสารรอง
ใชระบบวิทยุยาน VHF/FM เปนขายสื่อสารรอง โดยจัดวางระบบการสื่อสารใชงาน
ควบคูกับระบบสื่อสารหลัก กรมการปกครองไดรับอนุญาตจาก กสทช. จํานวน 34 ความถี่ ดังนี้

1. ยานความถี่ 150-169 MHz จํานวน 24 ความถี่
2. ยานความถี่ 155-156 MHz จํานวน 10 ความถี่ (ใชรว มกับตํารวจ)

โดยใหมุงเนนการติดตอในระดับพื้นที่ระยะใกลและประสานงานหนวยขางเคียง จัดใหมี
เครือขายการติดตอสื่อสารทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน และใชงานเปน
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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ช อ งทางเสริ ม ในการติ ด ต อ สื่ อ สารผ า นสถานี วิ ท ยุ เ ชื่ อ มโยงข า ย เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ ค รอบคลุ ม สั ญ ญาณของ
ระบบสื่อสารหลัก ในระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ ลักษณะการใชงานเปนทั้งแบบผานระบบเครื่องทวนสัญญาณ
วิทยุ (Repeater) และแบบสถานีเครื่องวิทยุประจําที่ (Base Station)

2.๒.4 การสื่อสารสํารอง
2.๒.4.1 ระบบวิทยุยาน HF/SSB หรือ High frequency Single Sideband เปน
ระบบวิทยุยานความถี่สูง ระหวาง 3 – 30 MHz ซึ่งเปนระบบสื่อสารที่ใชติดตอสื่อสารระยะไกลมาก ๆ ไดโดย
อาศัยการสะทอนคลื่นผานชั้นบรรยากาศของโลก การสื่อสารระบบนี้ เหมาะสําหรับกรณีที่ระบบสื่อสารอื่นๆ ไม
สามารถใชงานได
2.๒.4.2 ระบบสื่อสารผานดาวเทียม เปนขายสื่อสารสํารองและฉุกเฉิน โดยจัดวาง
ระบบสื่อสารเพื่อเตรียมสํารองไวใชทดแทน ในกรณีระบบสื่อสารหลักและรองไมสามารถใชงานไดอยางสิ้นเชิง
ทั้งนี้ไดจัดเตรียมระบบวงจรเชื่อมโยงผานดาวเทียมและอุปกรณประจําไวทั้งในระดับศูนยบัญชาการสื่อสารใน
สวนกลางและศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขตในแตละภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับการอํานวยการและการ
บัญชาการเหตุการณในระดับพื้นที่ไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังไดจัดเตรียมความพรอมทั้งในระดับชุดปฏิบัติการ
สื่อสารเคลื่อนที่เร็ว และในระดับรถสื่อสารเผชิญเหตุสําหรับปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ เปนตน

2.3 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระบบการสื่อสาร
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิหรือภาวะฉุกเฉิน
ในการจัดทําแผนการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินฉบับนี้ ใชกรอบการดําเนินการ
จากแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของ ดังนี้

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

4.2 กลยุทธการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2.2 กลยุทธที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(2) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพรอม

การเตรียมความพรอมเปนการดําเนินการที่เนนชวงกอนเกิดภัย
เพื่อใหประชาชนหรือชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีองคความรู ขีดความสามารถ และทักษะตาง ๆ พรอมที่
จะรับมือกับสาธารณภัย ไดแก
(2.2) การฝกการปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เป น
เครื่องมือและกิจกรรมในการสรางความพรอมและเพิ่มศักยภาพของหนวยงานและบุคลากร รวมทั้งเปนการ
ทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความรวมมือ ทําใหทราบจุดบกพรองและชองวางในการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ แผนปฏิบัติการ
และแผนเผชิญเหตุใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหหมายรวม
ถึงการฝกซอมแผน การซักซอม และการฝกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละหนวยงาน
ประเภทของการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แบงเปน 2 ประเภท คือ
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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(2.2.1) การฝกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) เปนการฝกโดยใชวิธีการหารือ
อภิปรายเกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อมุงเนนประเด็นยุทธศาสตรและนโยบายของหนวยงาน
เปนสําคัญ แบงออกเปน
(2.2.1.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนการตั้งสมมติฐานสถานการณ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดแสดงความคิดเห็นรวมกันในการคนหาทางเลือกที่
เหมาะสมตอการเผชิญเหตุ
(2.2.1.2) การฝกบนโตะ (Table Top Exercise) เปนการจําลองสถานการณแบบ
กวาง เพื่อคนหาจุดออน ปญหา อุปสรรคของแผนฯ เพื่อนํามากําหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ และระเบียบ
ปฏิบัติประจํา (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเนนการฝกในระดับผูบริหารและผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ
(2.2.2) การฝกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เปนการฝกที่มีการจําลอง
สถานการณใหใกลเคียงความเปนจริง โดยมีการเคลื่อนยาย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริงตามสถานการณ
แบงออกเปน
(2.2.2.1) การฝกปฏิบัติ (Drill) เปนการฝกปฏิบัติของหนวยงานขนาดเล็กระดับ
พื้นที่ โดยเนนการเผชิญเหตุของเจาหนาที่ภาคสนามเฉพาะดาน
(2.2.2.2) การฝกเฉพาะหนาที่ (Functional Exercise) เปนการฝกของหนวยงาน
หรื อ ระหว า งหน ว ยงานเพื่ อ ทดสอบและประเมิ น ขี ด ความสามารถของบุ ค คลที่ มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เฉพาะดาน รวมทั้งบทบาทหนาที่ที่ใชในการเผชิญเหตุกับสถานการณสมมติที่กําหนดขึ้น
(2.2.2.3) การฝกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เปนการฝกที่มีความสลับซับซอน
มีขั้นตอนการเตรียมการและการใชทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝกรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งเกี่ยวของกับบุคลากร
จากหลากหลายหนวยงานในหลายระดับ โดยมีการเคลื่อนยายทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเผชิญเหตุตั้งแตการประสาน
ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ จนถึงการเชื่อมโยงและ
การสั่งการจากศูนยบัญชาการเหตุการณไปยังเจาหนาที่ผูปฏิบัติภาคสนาม
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแตละระดับ และหนวยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินแตละดาน
ตองจัดใหมีการฝ กการปองกั นและบรรเทาสาธารณภัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้ งนี้ หนว ยงานที่เ กี่ยวของ
สามารถนําประเภทการฝกดังกลาวไปปรับ ใชในการฝ กการปองกั นและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินผลแตละครั้งควรมีประเด็นคําถามอยางนอย ไดแก การฝกบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม ความจําเปนในการปรับปรุงระบบการจัด การในภาวะฉุกเฉิน ขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบัติในการประสานงาน การสื่อสาร ทรัพยากร ทักษะ ประสบการณความตองการการฝกอบรม
ทรัพยากรเพิ่มเติม ขอบกพรอง อุปสรรค และขอเสนอแนะในการฝกครั้งตอไป
(2.7) การจัดตั้งคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) เปนการสํารองทรัพยากรเพื่อความ
รวดเร็วในการสั่งใชและการสนับสนุนทรัพยากรไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยใหมีการกําหนดวงรอบการจัดการ
และการรักษาสภาพทรัพยากรใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา สําหรับทรัพยากรประเภทใดที่มี
ระยะเวลาหมดอายุการใชงานใหกําหนดวงรอบ การหมุนเวียนใชใหเหมาะสม ทั้งนี้ ใหกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกลางกําหนด คลังสํารองทรัพยากรอยางนอยภาคละ 1 แหงในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนําทรัพยากรไปใชในการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

5.2 กลยุทธการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.2.2 กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
(1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม

การติ ดต อสื่ อสารมีค วามสํา คัญ อย างมากในการจั ดการในภาวะ
ฉุกเฉิน เนื่องจากตองมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (Information) ขาวสาร (Intelligence) เพื่อแจงเตือนภัยแกประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ
และรายงานผล การปฏิบัติงานระหวางหนวยเผชิญเหตุดวยกันกับหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนการเผชิญเหตุ
ในดานตาง ๆ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่สามารถใชไดในภาวะฉุกเฉินสาหรับติดตอ
ประสานงานในการปฏิบัติหนาที่และภารกิจรวมกันระหวางสวนราชการ หนวยงาน กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชนในการวาง
ระบบการติดตอสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งอยางนอยตองมีมากกวา 2 ระบบขึ้นไป
(1.2) จั ด ระบบการสื่ อ สารด ว ยเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมให ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
อนุญาตและการกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่กลาง สําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและ
ประชาชน รวมถึงระเบียบการใชคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กําหนด
(1.3) ติดตอสื่อสารระหวางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ สวนราชการ หนวยงาน และประชาชน โดยตอง
สามารถกระทําไดตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้ง ตองจัดใหมีมากกวา 2 ชองทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกตอง
แม น ยํ า ของข อ มู ล การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางการสื่ อ สารควบคู กั บ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการ
ติดตอสื่อสารเสมอ
(1.4) จั ด ให มี ร ะบบการแจ ง เหตุ แ ละการสนั บ สนุ น ข อ มู ล ด า นสาธารณภั ย แก
ประชาชน โดยการเชื่อมโยงการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหวางสวนราชการและหนวยงานที่ทําหนาที่
แจงเหตุ และเผชิญเหตุฉุกเฉิน
หมายเลข
191
192
198
199

หนวยงาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร

การใหบริการ
ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน
รับแจงเหตุและขอมูลเตือนภัย
ชวยเหลือประชาชนและประสานงาน
ดานสาธารณภัย
รับแจงเหตุเพลิงไหม

ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักในการจัดใหมีระบบการ
ติดตอสื่อสารที่สามารถใชไดในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการสื่อสารดวยเครื่องวิทยุคมนาคม การติดตอสื่อสาร
ระหวางกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตละระดับ สวนราชการ หนวยงาน และประชาชน พรอมทั้ง ใหมีระบบการแจงเหตุและการสนับสนุนขอมูล
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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ดานสาธารณภัยแกประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกระทรวงกลาโหมเปน
หนวยงานสนับสนุนในการบูรณาการการติดตอสื่อสาร การจัดวางระบบ และการฝกอบรมใหความรู
ทั้ ง นี้ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม เลขหมายโทรคมนาคม และความถี่ ก ลาง
ในการจั ด การสาธารณภั ย ให เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

การฟนฟู

6.2 กลยุทธในการฟนฟู
6.2.3 กลยุทธที่ 3 เสริมสรางแนวทางการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัย
กวาเดิม (Build Back Better and Safer)
(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟนฟูระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น งานฟ น ฟู ร ะบบโครงสร า งพื้ น ฐาน
ใหลุลวงเร็วขึ้นโดยจะเกี่ยวของกับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม
บริการและประชาชนในภาคสวนโครงสรางพื้นฐานหลายภาคสวน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสรางพื้นฐาน
สวนหลักและสวนยอยดังตอไปนี้ : พลังงาน น้ํา เขื่อน การสื่อสาร ระบบขนสง การเกษตร (การผลิตอาหารและ
การจัดสง) สถานที่ทําการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรมการควบคุม และระบบอื่นๆ
ที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพดานการสื่อสาร รวมถึงสถานที่ทําการสําหรับการใหบริการ ไดแก
ความปลอดภัยสาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน

สวนที่ ๓

แผนปฏิบัติการสื่อสาร
เมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

3.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อกําหนดโครงขายการสื่อสารของกรมการปกครองเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
(2) เพื่อเตรียมความพรอมดานการสื่อสารของกรมการปกครอง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
(3) เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติการดานการสื่อสารของโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง
เมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดรับกับระบบการสื่อสารของหนวยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวของ

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
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(4) เพื่อกําหนดแนวทางการฟนฟูโครงขายการสื่อสารของกรมการปกครองใหสามารถใชการ
ไดอยางรวดเร็วหลังเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการรวมฟนฟูโครงสรางดานการสื่อสารของประเทศ
หลังเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

3.2 เปาหมาย
หนวยงานของกรมการปกครองมีความพรอมดานการสือ่ สารอยางนอย 2 ระบบ และใช

ระบบการสื่อสารในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ไดแก
(1) ที่ทําการปกครองอําเภอ
จํานวน 878 แหง
(2) ที่ทําการปกครองจังหวัด
จํานวน 76 แหง
(3) ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง
เขต 13 เขต
(4) ศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง 1 ศูนย

3.3 โครงขายการสื่อสารกรมการปกครองเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ ภาวะฉุ ก เฉิ น กรมการปกครองกํ า หนดโครงข า ยการสื่ อ สารของ
กรมการปกครองของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
(1) ระบบการสื่อสารหลัก ไดแก
(1.1) โทรศัพทพื้นฐาน
(1.2) โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหาร
(1.3) โครงขายอินเตอรเน็ต
(2) ระบบสื่ อ สารรอง จะใช ค วบคู ไ ปกั บ การสื่ อ สารหลั ก และใช เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
เมื่อระบบสื่อสารหลักใชงานไมได ไดแก
(2.1) วิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (Trunked Radio)
(2.2) วิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ VHF/FM
(3.) ระบบสื่อสารสํารอง จะใชควบคูไปกับการสื่อสารหลัก และการสื่อสารรองและใชเต็ม
ประสิทธิภาพเมื่อระบบสื่อสารหลักและการสื่อสารรองใชงานไมได ไดแก
(3.1) การสื่อสารผานดาวเทียม
(3.2) วิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ HF/SSB

3.4 แผนภาพโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๑๘

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง

ศูนยบัญชาการสื่อสาร
กรมการปกครอง

ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต

กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

สถานีวิทยุสื่อสารทองถิ่น
(เมืองพัทยา/เทศบาล/
อบต.)

สถานีวิทยุสื่อสารจังหวัด
(ที่ทําการปกครองจังหวัด)

กองกําลังเฉพาะกิจ/
หนวยทหารในพื้นที่

สถานีวิทยุสื่อสารอําเภอ
พื้นที่เกิดภัยพิบัติ/
เกิดภาวะฉุกเฉิน

(ที่ทําการปกครองอําเภอ)/
กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอําเภอ

หนวยงานอื่น ๆ

ตําบล/หมูบาน

ภาคเอกชน/ประชาชน

แผนภาพ 3 - 1 โครงขายการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๑๙

3.5 แผนการปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง
ในการปฏิบัติการสื่อสารเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ไดจําแนกการปฏิบัติโดยยึดตามแนวทางของ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 อันไดแก การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟู และแบงการดําเนินการเปนลําดับขั้นของหนวยปฏิบัติ ดังนี้

3.5.1 การลดความเสี่ยงทางการสื่อสารจากสาธารณภัย
หนวยปฏิบัติ
ศูนยบัญชาการสื่อสาร

มาตรการ
การจัดทําฐานขอมูล
ทางการสื่อสาร

รายละเอียด
๑. จัดทําขอมูลการสื่อสารของกรมการปกครองและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ไดแก
1.๑ หมายเลขโทรศัพทพื้นฐาน
- หนวยงานภายในกรมการปกครอง
- จังหวัด
- อําเภอ
๑.2 หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหารกรมการปกครอง
๑.3 ชองสัญญาณระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจในแตละสถานีวิทยุคมนาคม
๑.4 คลื่นความถี่สถานีวิทยุคมนาคมทุกสถานี และคลื่นความถี่กลาง ระบบ VHF/FM
๑.5 คลื่นความถี่ HF/SSB และคลื่นความถี่กลาง
๑.6 บัญชีนามเรียกขานของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงขายสื่อสารของกรมการปกครอง
๒. จัดทําหนังสือฐานขอมูลการสื่อสารของกรมการปกครอง แจกจายจังหวัดและอําเภอ

การเตรียมความพรอม
ดานบุคลากร

1. พนักงานวิทยุประจําศูนยบัญชาการสื่อสาร ตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 2 คน
2. ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 2 ชุด ชุดละ 4 คน

การเตรียมความพรอม
ดานเครื่องมือสื่อสาร

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ตองเปดเตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก
1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ HF/SBB คลื่นความถี่ 8.059 MHz
จํานวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ CB คลื่นความถี่ 245 MHz
จํานวน 1 เครื่อง
1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ VHF/FM คลื่นความถี่ 162.125 MHz จํานวน 1 เครื่อง

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๐

หนวยปฏิบัติ
ศูนยบัญชาการสื่อสาร
(ตอ)

มาตรการ
การเตรียมความพรอม
ดานเครื่องมือสื่อสาร (ตอ)

รายละเอียด
1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ UHF/FM
1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ Trunked Radio ATG
2. โทรศัพทประจําทีพ่ รอมระบบโทรสารพรอมใชงาน 24 ชั่วโมง
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง
๔. ชุดถายทอดสัญญาณภาพ เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง
๕. คลังสํารองทรัพยากร ดานการสื่อสาร ไดแก
๕.1 รถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
๕.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทประจําที่
- เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ ยานความถี่ HF/SBB
- เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ ยานความถี่ CB 245 MHz
- เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถี่ VHF/FM
- เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถี่ Trunked Radio
๕.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทมือถือ
- เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือ ยานความถี่ CB 245 MHz
- เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือ ยานความถี่ VHF/FM
- เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทมือถือ ยานความถี่ Trunked Radio
๕.4 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 KVA

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
5
3
1

เครื่อง
เครื่อง
เลขหมาย
เครื่อง
เครื่อง

จํานวน 1 คัน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
3
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

10 เครื่อง
100 เครื่อง
50 เครื่อง
1 เครื่อง

การเตรียมการดานระบบสื่อสาร 1. จัดทําเอกสารโครงขายการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือสถานการณฉุกเฉินแจกจายใหสถานีวิทยุ
คมนาคมในโครงขายกรมการปกครองทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
2. ควบคุมการทดสอบสัญญาณวิทยุคมนาคม (ว 16) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวนทั้งในระดับ
ตําบล อําเภอ จังหวัด และศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๑

หนวยปฏิบัติ
ศูนยบัญชาการสื่อสาร
(ตอ)

มาตรการ
การเตรียมการ
ดานระบบสื่อสาร (ตอ)

รายละเอียด
3. ทดสอบสัญญาณวิทยุคมนาคม (ว 16) กับ ศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต ตามระเบียบปฏิบัติ
ประจําวัน
4. ควบคุมดูแลและใหสถานีวิทยุในโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง ดําเนินการใหเปนไปตามแผนนี้
5. จัดทําคําสั่งผูปฏิบัติงานดานการสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน

การซอมแผนการสื่อสาร
1. จัดใหมีการซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติ ปละ 3 ครั้ง ดังนี้
เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
1.1 การฝกเชิงอภิปราย ( Discussion Base Exercise ) จํานวน 1 ครั้ง
1.2 การฝกเชิงปฏิบัติการ ( Operation Base Exercise ) โดยประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัย
จํานวน 2 ครั้ง
2. รวมฝกซอมการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินระดับชาติ จํานวน 1 ครั้ง
3. การสุมฝกการสื่อสาร (โดยไมแจงใหทราบลวงหนา) โดยเลือกจังหวัดเปาหมายและจัดสงขาวสารโดยวิทยุ
คมนาคม ระหว า ง ศู น ย บั ญ ชาการสื่ อ สาร ศู น ย สื่ อ สารกรมการปกครองเขต จั ง หวั ด และอํ า เภอ
เพื่อทดสอบความพรอม ปละ 4 ครั้ง
ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง

การจัดทําฐานขอมูล
ทางการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

1. หมายเลขโทรศัพทพื้นฐาน
- หนวยงานภายในกรมการปกครอง
- จังหวัด
- อําเภอ
2. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหารกรมการปกครอง
3. ชองสัญญาณระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจในแตละสถานีวิทยุคมนาคม
4. คลื่นความถี่สถานีวิทยุคมนาคม และคลื่นความถี่กลางระบบ VHF/FM
5. คลื่นความถี่ HF/SSB และคลื่นความถี่กลาง
6. บัญชีนามเรียกขานของสถานีวิทยุคมนาคมในโครงขายการสื่อสารของกรมการปกครองในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

หนา ๒๒

หนวยปฏิบัติ
ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง
(ตอ)

มาตรการ
การเตรียมความพรอม
ดานบุคลากร

รายละเอียด
1. พนักงานวิทยุประจําศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต ตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 2 คน
2. ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3 คน

การเตรียมความพรอม
ดานเครื่องมือสื่อสาร

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ที่ตองเปด เตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก
1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ HF/SBB คลื่น ความถี่ 8.059 MHz จํานวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ CB คลื่นความถี่ 245 MHz
จํานวน 1 เครื่อง
1.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ VHF/FM คลื่นความถี่ 162.125 MHz จํานวน 1 เครื่อง
1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ Trunked Radio คลื่นความถี่ ATG
จํานวน 1 เครื่อง
2. โทรศัพทประจําที่พรอมระบบโทรสารที่มีความพรอม 24 ชั่วโมง
จํานวน 1 เลขหมาย
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง
จํานวน 1 เครื่อง
4. คลังสํารองทรัพยากรทางดานสื่อสาร
4.1 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ ยานความถี่ VHF/FM
จํานวน 5 เครื่อง
4.2 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ ชนิดมือถือ ยานความถี่ VHF/FM จํานวน 15 เครื่อง
4.3 เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง

การเตรียมความพรอม
ดานระบบการสื่อสาร

1. จัดทําเอกสารโครงขายการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบ แลวจัดสงใหศูนย
บัญชาการสื่อสาร กรมการปกครอง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
2. การทดสอบสัญญาณวิทยุ (ว 16) กับสถานีวิทยุจังหวัด และศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง
ตามระเบียบปฏิบตั ิประจําวัน (รปจ.)
3. จัดประชุมระหวางศูนยสื่อสารกรมการปกครองเขต กับพนักงานวิทยุประจําสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
และอําเภอเพื่อซักซอม ชี้แจง และรับฟงปญหาดานการสื่อสาร โดยดําเนินการปละ อยางนอย 2 ครั้ง
ตอจังหวัด
4. จัดทําสั่งผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๓

หนวยปฏิบัติ
ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง
(ตอ)

มาตรการ
รายละเอียด
การซอมแผนการสื่อสาร
1. รวมซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉิน ตามที่ศูนยบัญชาการสื่อสาร
เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
กรมการปกครองกําหนด
2. รวมซักซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดหรือหนวยทหารหรือหนวยงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับการรองขอ

จังหวัด
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด)

การจัดทําฐานขอมูลทางการ
สื่อสาร

1. หมายเลขโทรศัพทพื้นฐาน
- หนวยงานในระดับจังหวัด
- อําเภอ
2. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหารระดับจังหวัดและนายอําเภอ
3. สถานีวิทยุคมนาคมในเขตจังหวัด โดยระบุสถานที่ตั้ง/เครื่องมือสื่อสารหลัก ความถี่ที่ใช/นามเรียกขาน

การเตรียมความพรอมทาง
ดานบุคลากร

พนักงานวิทยุประจําสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด 24 ชั่วโมง จํานวน 1 คน

การเตรียมความพรอม
ดานเครื่องมือสื่อสาร

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ที่ตองเปดเตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก
1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ VHF/FM
จํานวน 1 เครื่อง
1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ Trunked Radio
จํานวน 1 เครื่อง
2. โทรศัพทประจําที่พรอมระบบโทรสารที่มีความพรอม 24 ชั่วโมง
จํานวน 1 เลขหมาย
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม 24 ชั่วโมง
จํานวน 1 เครื่อง

การเตรียมความพรอม
ดานระบบงาน

1. จัดทําเอกสารโครงขายการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบ แลวจัดสงใหศูนย
บัญชาการสื่อสาร กรมการปกครอง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
2. การทดสอบสัญญาณวิทยุ (ว 16) กับสถานีวิทยุอําเภอ และศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง
ตามระเบียบปฏิบัติประจําวัน
3. จัดทําคําสั่งผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในสวนของสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๔

หนวยปฏิบัติ
จังหวัด
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด) (ตอ)

มาตรการ
รายละเอียด
การซอมแผนการสื่อสาร
1. รวมซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉิน ตามที่ศูนยบัญชาการสื่อสาร
เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
กรมการปกครองกําหนด
2. รวมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่กําหนด
3. การรวมสุมฝกซอมการสื่อสาร ตามที่กรมการปกครองสุมจังหวัด

อําเภอ
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ)

การจัดทําฐานขอมูล
ทางการสื่อสาร

1. หมายเลขโทรศัพทพื้นฐาน
- หนวยงานในระดับอําเภอ
- องคกรปกครองสวนทองถิน่
2. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหารระดับอําเภอ
3. สถานีวิทยุคมนาคมในเขตอําเภอโดยระบุสถานที่ตั้งเครื่องมือสื่อสารหลัก ความถี่ที่ใชนามเรียกขาน
4. กลุมผูใชวิทยุคมนาคม ยานความถี่ CB โดยระบุผูใช ที่ตั้ง หนวยงานเอกชนที่ใชประเภทกลุม
วัตถุประสงคการใชจํานวนผูอยูในขาย

การเตรียมความพรอม
ดานบุคลากร

พนักงานวิทยุประจําสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ ตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 1 คน

การเตรียมความพรอม
ดานเครื่องมือสื่อสาร

1. เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทประจําที่ที่ตองเปดเตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแก
1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ VHF/FM
จํานวน 1 เครือ่ ง
1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดความถี่ Trunked Radio
จํานวน 1 เครือ่ ง
2. โทรศัพทประจําที่พรอมระบบโทรสารที่มีความพรอม 24 ชั่วโมง
จํานวน 1 เลขหมาย
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต เตรียมความพรอม24 ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง

การเตรียมความพรอม
ดานระบบงาน

1. จัดทําโครงขายการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบ แลวจัดสงใหจังหวัด
เพื่อรวบรวมสงศูนยบัญชาการสื่อสาร ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๕

หนวยปฏิบัติ
อําเภอ
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ) (ตอ)

มาตรการ
การเตรียมความพรอม
ดานระบบงาน (ตอ)

รายละเอียด
2. การทดสอบสัญญาณวิทยุ (ว 16) กับสถานีวิทยุจังหวัด และสถานีวิทยุที่รวมขาย ปค. ในเขตอําเภอ
3. จัดทําคําสั่งผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในสวนของสถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ

การซอมแผนการสื่อสาร
1. รวมซอมแผนปฏิบัติการสื่อสาร เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉิน ตามที่ศูนยบัญชาการสื่อสาร
เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน
กําหนด
2. รวมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่กําหนด
3. การรวมสุมฝกซอมการสื่อสาร ตามกรมการปกครองสุมจังหวัด
4. การจัดฝกเชิงอภิปราย โดยเชิญสถานีวิทยุคมนาคมภาครัฐ สถานีวิทยุสมัครเลน ภาคเอกชนที่ใชความถี่
CB รวมถึงมูลนิธิที่ทําหนาที่ชวยเหลือดานสาธารณภัย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดานการสื่อสาร
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินของอําเภออยางนอย ปละอยางนอย 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๖

3.5.2 การจัดการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานดานการสื่อสารจะตองปฏิบัติงานภายใตแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในดานการสื่อสารของกรมการปกครอง อําเภอ (สถานีวิทยุคมนาคมอําเภอ) จังหวัด (สถานีวิทยุคมนาคมจั งหวัด) ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง
และศูนยบัญชาการสื่อสารกรมการปกครอง ดําเนินการ ดังนี้
หนวยงาน
อําเภอ
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ)

ผูปฏิบัติ
นายอําเภอ

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

มาตรการ
จัดตั้งศูนยสื่อสารอําเภอเมื่อเกิดภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน

รายละเอียด
1. มีคําสั่งจัดตั้งศูนยสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินอยูภายใต
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ประกอบดวย
หัวหนาฝายความมั่นคงเปนหัวหนาศูนย และผูปฏิบัติงานในจํานวนที่
เหมาะสม ศูนยฯ มีหนาที่เปนศูนยกลางการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัย
การรายงานไปยังหนวยเหนือขึ้นไป และรับขอมูลขาวสารและสงขาว
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของศูนยฯ โดยชี้แจง
- โครงขายการสื่อสาร
- การปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- การใชเครื่องมือสื่อสาร

การวางโครงขายการสื่อสาร

1. จั ด ทํ า ผั ง โครงข า ยการสื่ อ สารระหว า งหน ว ยงานในระดั บ อํ า เภอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานนอกพื้นที่ที่เขามาปฏิบัติงานใน
พื้นที่หนวยงานภาคประชาชน และหนวยงานเหนือขึ้นไป โดยยึดหลัก
ดังนี้
1.1 การวางลําดับขั้นการสื่อสาร เปนลําดับดังนี้
- การสื่อสารหลัก ไดแก โทรศัพท โทรสาร และอินเตอรเน็ต
- การสื่อสารรอง ไดแก ระบบวิทยุคมนาคม ยานความถี่ VHF/FM และ
วิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio

หนา ๒๗

หนวยงาน
อําเภอ
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ) (ตอ)

ผูปฏิบัติ
นายอําเภอ (ตอ)

มาตรการ
การวางโครงขายการสื่อสาร (ตอ)

รายละเอียด
- การสื่อสารสํารอง ฯ ไดแก ระบบสื่อสารผานดาวเทียม และวิทยุ
คมนาคมยานความถี่ HF/SSB (ขอรับการสนับสนุนจากศูนยสอื่ สาร
กรมการปกครอง
1.2 ในการใชการสื่อสารรอง ใหกําหนดการใชคลื่นความถี่ ดังนี้
ใหจัดวางโครงขายการสื่อสาร ดังนี้ รายการ
สถานี
สถานีปลายทาง
ตนทาง
ศูนย ฯ สถานีวิทยุคมนาคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น/
หนวยงานในอําเภอ
ศูนย ฯ หนวยงาน กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ
หนวยงานที่มาปฏิบัติงาน
ศูนย ฯ สถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด
ศูนย ฯ สถานีวิทยุสมัครเลน

ใหใช
ความถี่
ความถี่อําเภอ
ความถี่
กรมปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(161.475MHz)
ความถี่จังหวัด
ความถี่กลาง ฯ
(145.000MHz)
ความถี่อําเภอ

ศูนย ฯ ลูกขายในสังกัดสถานีวิทยุ
คมนาคม
1.3 แจกจายผังโครงขายการสื่อสารใหทุกหนวยงานรวมทั้งภาคเอกชน
ทราบโดยทั่วกัน

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๒๘

หนวยงาน
อําเภอ
(สถานีวิทยุคมนาคม
อําเภอ) (ตอ)

จังหวัด
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด)

ผูปฏิบัติ
นายอําเภอ (ตอ)

ปลัดจังหวัด

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

มาตรการ
การวางโครงขายการสื่อสาร (ตอ)

รายละเอียด
2. วางโครงขายการรับแจงขาวสารและประชาสัมพันธ โดยการรับแจง
ขาวสารจากประชาชน ใชการสื่อสารผานโทรศัพทหรือผานวิทยุคมนาคม
ตําบล หมูบาน การประชาสัมพันธใหดําเนินการผานสถานี
วิทยุกระจายเสียง

การวางเครื่องมือสื่อสาร

ในศูนยสื่อสารกรมการปกครอง ใหจัดวางเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
1. โทรศัพทพื้นฐาน
จํานวน 3 เลขหมาย /เครื่อง
2. โทรสาร
จํานวน 3 เลขหมาย /เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต
จํานวน 2 เครื่อง
4. วิทยุคมนาคมประเภทประจําที่
จํานวน 1 เครื่อง
ยานความถี่ VHF/FM
5 วิทยุคมนาคมประเภทประจําที่
จํานวน 1 เครื่อง
Trunked Radio

การปฏิบัติการสื่อสาร

1. ใหมีเจาหนาที่ประจําศูนย ฯ อยางนอย 2 คน
2. ดําเนินการรับสงขาวสารโดยใชชองทางโครงขายการสื่อสารหลักเปน
อันดับแรก และโครงขายการสื่อสารรองเปนลําดับถัดมา
3. หากการสื่อสารระหวางอําเภอกับพื้นที่ประสบเหตุใชไมได ใหแจงไปยัง
จังหวัดและศูนยสื่อสารกรมการปกครอง โดยทันที

การจัดโครงขายการสื่อสาร

กรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน มีเนื้อที่สวนใหญของจังหวัด หรือทั้ง
จังหวัด ใหสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัด ผนวกการปฏิบัติกับกองปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที และหากเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ในบางอําเภอใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้

หนา ๒๙

หนวยงาน
จังหวัด
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด) (ตอ)

ผูปฏิบัติ
ปลัดจังหวัด (ตอ)

มาตรการ
การจัดโครงขายการสื่อสาร (ตอ)

รายละเอียด
1. จัดทําผังโครงขายการสื่อสารระหวางจังหวัดและอําเภอเกิดเหตุและ
อําเภอรวมถึงการจัดโครงขายการสื่อสารกับศูนยสื่อสารกรมการปกครอง
และศูนยบัญชาการสื่อสาร ดังนี้
1.1. ระบบสื่อสารหลัก ไดแก
และโทรศัพทภายในกรมการปกครอง
1.2 ระบบสื่อสารรอง ไดแก ระบบวิทยุคมนาคมยานความถี่ VHF/FM
ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ(Trunked Radio)
โดยตองเปนโครงขายเดียวกันกับที่จัดสงใหศูนยบัญชาการสื่อสาร
2. แจกจายเอกสารผังโครงขายการสื่อสารกรมการปกครอง เมื่อเกิดภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉินในระดับจังหวัดใหแกอําเภอ และหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ

ปองกันจังหวัด

จัดเครื่องมือสื่อสาร

จัดวางเครื่องมือสื่อสารของระบบการสื่อสารหลักและการสื่อสารรองใหอยูใน
บริเวณเดียวกัน ประกอบดวย
1. โทรศัพทพื้นฐานพรอมโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง/หมายเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทประจําที่ ยานความถี่ VHF /FM จํานวน 1
เครื่อง
4. เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทประจําที่ ยานความถี่ Trunked Radio
จํานวน 1 เครื่อง
ทั้งนี้สามารถเพิ่มขึ้นไดตามปริมาณงาน

การปฏิบัติการสื่อสาร

1. ใหมีพนักงานวิทยุและเจาหนาที่สื่อสาร อยางนอย 2 คน
2. ดําเนินการรับสงขาวสาร โดยใชชองทางโครงขายการสื่อสารหลักเปน
อันดับแรกและโครงขายการสื่อสารรองเปนลําดับถัดมา

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๓๐

หนวยงาน
จังหวัด
(สถานีวิทยุคมนาคม
จังหวัด) (ตอ)
ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง

ผูปฏิบัติ
มาตรการ
ปองกันจังหวัด (ตอ) การปฏิบัติการสื่อสาร (ตอ)

รายละเอียด
3. หากการสื่อสารของจังหวัดกับอําเภอหรือพื้นที่ประสบเหตุใชการไมได
ใหแจงไปยังศูนยสื่อสารกรมการปกครองพื้นที่รับผิดชอบโดยทันที

หัวหนาศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง

วางโครงขายการสื่อสาร

1. ใหนําโครงขายการสื่อสารของจังหวัดและอําเภอที่เกิดภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน ดําเนินการทดสอบการสื่อสารเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการ
สื่อสาร ทั้งการสื่อสารหลักและการสื่อสารรอง
2. ติดตามความพรอมทางดานการสื่อสารระหวางพื้นที่ประสบเหตุ อําเภอ
และจังหวัด ใหสามารถใชงานได

ปฏิบัติการสื่อสาร

1. ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง ไดรับแจงจากจังหวัดหรืออําเภอวา
ระบบสื่อสารระหวางพื้นที่ประสบเหตุ กับอําเภอและจังหวัดใชการไมได
ให ชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว พร อ มอุ ป กรณ เ ร ง เข า พื้ น ที จั ง หวั ด หรื อ อํ า เภอ
โดยรายงานใหศูนยบัญชาการสื่อสารทราบทันที
2 หั ว หน าศู น ย สื่ อ สารกรมการปกครอง พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว าระบบการ
สื่อสารหลักและการสื่อสารระหวางพื้นที่ประสบเหตุ อําเภอและจังหวัด
เสียหาย ไมอยูในภาวะที่ซอมแซมได หรือไมสามารถสถาปนาการสื่อสาร
ได ให แ จ ง ไปยั ง ศู น ย บั ญ ชาการสื่ อ สารเพื่ อ จั ด ชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว เข า ไป
สถาปนาการสื่อสารตอไป
3. กรณีจังหวัด อําเภอ หรือพื้น ที่ป ระสบเหตุ ขอใหศูนยสื่อสารกรมการ
ปกครองเขาไปเตรียมความพรอม หากเกิดความเสียหายกับระบบการ
สื่อสาร ใหศูนยสื่อสารกรมการปกครอง จัดสงเจาหนาที่สวนหนาบางสวน
ไปดําเนินการ และยังคงเจาหนาที่ของศูนยสื่อสารกรมการปกครองไว
ณ ที่ตั้งบางสวนและแจงศูนยบัญชาการสื่อสารเพื่อทราบ

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๓๑

หนวยงาน
ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง
(ตอ)

ผูปฏิบัติ
หัวหนาศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง
(ตอ)

มาตรการ
ปฏิบัติการสื่อสาร (ตอ)

ศูนยบัญชาการ
สื่อสาร

ผูอํานวยการศูนย
วางโครงขายการสื่อสาร
บัญชาการสื่อสาร ฯ

ปฏิบัติการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

รายละเอียด
4. การซอมแซมหรือสถาปนาการสื่อสารใหแกพื้นที่ประสบเหตุ อําเภอ หรือ
จังหวัดใหศูนยสื่อสารกรมการปกครอง จัดซอมการสื่อสารหลักกอน
จึงซอมแซมการสื่อสารรองตอไป
5. การปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย อําเภอ หรือจังหวัด ของศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง ให อ ยู ภ ายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของผู บั ญ ชาการ
เหตุการณ
1. ใหนําโครงขายการสื่อสารของจังหวัดและอําเภอที่เกิดภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน ดําเนินการทดสอบการสื่อสารเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการ
สื่อสาร ทั้งการสื่อสารหลักและการสื่อสารรอง
2. ติดตามความพรอมทางดานการสื่อสารระหวางพื้นที่ประสบเหตุ อําเภอ
และจังหวัด ใหสามารถใชงานได
1. ระดมกําลังพลดานการสื่อสารประจํา ณ ศูนยบัญชาการสื่อสารใหมี
ความพรอมออกปฏิบัติงาน
2. ประเมินสถานการณภัย หากมีแนวโนมที่เลวรายลงหรือมีแนวโนมที่
การสื่อสารอาจใชการไมไดในอนาคต ใหศูนยบัญชาการสื่อสารจัด
ชุดเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมได
3. เมื่อศูนยบัญชาการสื่อสารกรมปกครอง ไดรับแจงจากจังหวัดหรืออําเภอ
วาระบบการสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุ จังหวัดหรืออําเภอ ไมสามารถ
ซอมแซมได และศูนยบัญชาการสื่อสารฯไมสามารถซอมแซมได ใหจัด
ชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสูพื้นที่เพื่อสถาปนาการสื่อสารใหเกิดขึ้น
4. การเขาไปสถาปนาการสื่อสารจะตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาสถานการณ

หนา ๓๒

3.5.3 การฟนฟูทางการสื่อสาร
เมื่อภัยพิบัติหรือสถานการณฉุกเฉินไดยุติลง หรือไดประกาศยุติเหตุภัยพิบัติใหหนวยงานทางการสื่อสารดําเนินการ ดังนี้
หนวยงาน
อําเภอ

จังหวัด

ผูปฏิบัติ
นายอําเภอ

ปลัดจังหวัด

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

มาตรการ
การสํารวจความเสียหาย

รายละเอียด
1. ใหสํารวจความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยสํารวจ
จํานวนที่เสียหาย และจํานวนที่ใชงานได รวมทั้งระบบการเชื่อมโยง
การสื่อสาร ไดแก
1.1 ระบบโทรศัพทและโทรสาร
1.2 ระบบวิทยุคมนาคม ไดแก เครื่องวิทยุคมนาคม สายอากาศ
เสาอากาศ
2. รายงานความเสียหายไปยังจังหวัด

การซอมแซมฟนฟู

1. ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกติ
ภายใน 1 เดือน
2. หากไมสามารถใชงานไดใหแจงไปยังศูนยสื่อสารกรมการปกครอง
ผานจังหวัด

การสํารวจความเสียหาย

1. เรงรัดอําเภอสํารวจความเสียหายที่เกิดกับระบบสื่อสารพรอมรวบรวม
และรายงานไปยังกรมการปกครอง
2. สํารวจความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับ
ที่ทําการปกครองจังหวัด โดยสํารวจจํานวนที่เสียหาย จํานวนเครื่องมือ
สื่อสารที่ใชงานได รวมทั้งระบบการเชื่อมโยงการสื่อสารไดแก
1.1 ระบบโทรศัพทและโทรสาร
1.2 ระบบวิทยุคมนาคม ไดแก เครื่องวิทยุคมนาคม สายอากาศ
เสาอากาศ

หนา ๓๓

หนวยงาน

ศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง

ผูปฏิบัติ

มาตรการ
การซอมแซมฟนฟู

รายละเอียด
1. ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกติ
ภายใน 1 เดือน
2. หากไมสามารถใชงานไดใหแจงไปยังศูนยบัญชาการสื่อสาร
กรมการปกครอง

หัวหนาศูนยสื่อสาร
กรมการปกครอง

การสํารวจความเสียหาย

1. ใหสํารวจความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยสํารวจ
จํานวนที่เสียหายและจํานวนที่ใชงานได รวมทั้งระบบการเชื่อมโยง
การสื่อสาร
2. สํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ RSC MSC และ CON ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง และรายงาน
ไปยังกรมการปกครอง

การซอมแซมฟนฟู

1. ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกติ
ภายใน 1 เดือน
2. หากไมสามารถใชงานไดใหแจงไปยังศูนยบัญชาการสื่อสาร
กรมการปกครอง
3. จัดชุดปฏิบัติการออกซอมแซมความเสียหายของจังหวัดและอําเภอ
ตามที่ไดรับการรองขอภายใน 2 เดือน

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

หนา ๓๔

หนวยงาน
ศูนยบัญชาการ
สื่อสาร
กรมการปกครอง

ผูปฏิบัติ
ผูอํานวยการศูนย
บัญชาการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

มาตรการ
การสํารวจความเสียหาย

รายละเอียด
1. ใหสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศูนยบัญชาการสื่อสาร ไดแก
1.1 ระบบโทรศัพทและโทรสาร
1.2 ระบบวิทยุคมนาคม ไดแก เครื่องวิทยุคมนาคม สายอากาศ
เสาอากาศ
1.3 รถโมบายเคลื่อนที่
1.4 อื่น ๆ
2. รวบรวมรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสื่อสารของกรมการ
ปกครองทั้งหมด เสนอให อธิบดีกรมการปกครอง ทราบ

การซอมแซมฟนฟู

1. ดําเนินการซอมแซมระบบการสื่อสารใหอยูในสภาพใชงานตามปกติ
ภายใน 1 เดือน
2. จัดชุดปฏิบัติการซอมแซมเครื่องมือสื่อสารของจังหวัดและอําเภอ
ที่ ศูนยสื่อสารกรมการปกครอง ไมสามารถซอมแซมไดตามที่ไดรับ
การรองขอ ภายใน 3 เดือน

หนา ๓๕

คณะที่ปรึกษา
1. นายกฤษฎา
2. นายประดิษฐ

บุญราช
ยมานันท

3. นายบุญธรรม

เลิศสุขีเกษม

4. นายดลเดช

พัฒนรัฐ

คณะผูจัดทํา
1. นายสุวัฒน
2. นายวรวิทย

จันทรสุข
ยอแสง

3. นายเชิดศักดิ์
4. นายอนนท

ชุมนาเสียว
สืบสายออน

5.
6.
7.
8.
9.

ขํานอย
ราหุล
เกียวกุล
ฝายทะจักร
พิมพโพธิ์

นายศุภโชติ
นายชานนท
พ.อ.อ.ธนชัย
นายสุนทร
นางสาวกัญจนธิญา

แผนปฏิบัติการสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินกรมการปกครอง

อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจ (ฝายความมั่นคง)
รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจ (ฝายบริหารและพัฒนาระบบงาน)
รองอธิบดีกรมการปกครอง
กลุมภารกิจ (ฝายบริหารงานสวนภูมิภาค)
ผูอํานวยการกองการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาการสื่อสาร
และความมั่นคง
หัวหนาฝายอํานวยการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานการสื่อสาร
หัวหนาฝายซอมบํารุงและสงกําลังบํารุง
หัวหนาฝายปฏิบัติการสื่อสาร
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
เจาหนาที่ธุรการ

หนา ๓๖

